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Aanwezig: Mevrouw C.P.M. de Waal (SP), De heren E. Boshuijzen (S+F) R.P.G. Bosma (VVD), R. 

Claessens (CDA), W. de Jager (PvdA), W. Jansen (50Plus), C.J. Kok (PVV), C.R. Korteweg 

(Groenlinks) L. Post (ChristenUnie), H. van Ravenzwaaij (SP), J.N. Simonse (SGP), T. Smetsers (D66), 

J. van Slooten (CDA), P.M.S. Vermeulen (D66), H.W.E. van Vliet (VVD),   

 

Voorzitter: mevrouw M. Smeels-Zechner  

Commissiegriffier: de heer J. Karens  

College van GS: de heren  J.N.J. Appelman en M.A. Rijsberman  

 

Afwezig: De dames: I. Joosse (PVV) en S. Verbeek (SP), de heren A.W.H.J. van de Avoird (PvdD), L. Ferdinand (ChristenUnie), 

A. Gijsberts (VVD), J. Hopster (CDA), C.A. Jansen (PVV) en  S. Miske (GroenLinks) 

 

 

Aanvang: 19.00 uur 

Sluiting: 21.20 uur 

 

1. Opening 

  De voorzitter opent de vergadering. 

 Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw S. Verbeek en de heer L. 

Verbeek. Ter vergadering worden berichten van verhindering ontvangen van 

de heer C.A. Jansen (PVV) en de heer L. Ferdinand (ChristenUnie). De heer T. 

Smetsers vervangt de heer S.J. Kok. De heer C.R. Korteweg vervangt de heer 

S. Miske.   

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

  De voorzitter maakt de commissie attent op de Lis (Lijst van ingekomen 

stukken) 

 De voorzitter deelt mee dat de heer Rijsberman vanaf agendapunt 7 naar de 

commissie Ruimte zal gaan omdat bij deze commissie, door verhindering, 

geen GS-lid aanwezig is. 

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Samenleving van 4 februari 2015  en 

commissie Planning en Control 4 februari 2015 

Besluit Beide besluitenlijsten worden conform vastgesteld. 
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5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen 

Toezegging N.a.v. toezegging B30 zegt de heer Appelman toe dat geïnventariseerd wordt of 

er nog openstaande vragen zijn die beantwoord dienen te worden. 

Besluit Lijst van Toezeggingen 
De commissie besluit de toezeggingen B02, B03, B08, B21, B29, B30, B31 en B32 

van de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert motie B2 en B8 op te nemen op de lijst van door 

Provinciale Staten af te voeren moties.  

 

6. Lange Termijn Planning 

Toezegging De voorzitter zegt toe dat de zienswijze termijnen van Gemeenschappelijke 

regelingen op de LTP worden geplaatst.  

Besluit Besloten wordt om de LTP eens per kwartaal op de agenda van de commissie te 

plaatsen. 

 

7. Oordeelsvormende agendapunten 

a. Aanvulling jaarprogramma Almere 2.0 (Fonds Verstedelijking Almere)- 'Floriade werkt!' 

Toezegging De heer Appelman zegt toe dat wanneer het fonds is opgetuigd en het 

programma is vastgesteld, hij over het vervolg regelmatig het gesprek zal voeren 

met de commissie/Staten.  

Commissieadvies Bespreekstuk 

b. Begroting 2016 Randstedelijke Rekenkamer 

Besluit Dit agendapunt is in besloten vergadering besproken 

Commissieadvies Hamerstuk 

 

8. Rondvraag 

 Geen 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: 

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 

U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 

Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-

organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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