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Besluitenlijst Opinieronde 1 van Provinciale Staten van Flevoland van dinsdag 16
januari 2013
Aanwezig:

Rondevoorzitter: de heer E.F. Kunst
De dames R. Azarkan (PvdA) en F.J.E. Boode-Groot NibbeUnk (PvdA), heren E.G. Boshuijzen
(50PLUS) en J. Eelman (D66), mevrouw I.B. Joosse (PW), de heer S.J. Kok (D66), heer C. Korteweg
(GroenLinks), dames M. Luijer (CDA), J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD) en S. Rotscheid (D66),
heer J.N. Simonse (SGP), dames A. van Stenus-van Basten (VVD), G. van der Struijk-Oost (50 PLUS)
en S. Verbeek (SP)en heer J. van Wieren (CDA
Rondegriffier: de heer R. Kalk
College van GS: de heer J. Lodders (WD)

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 14.30 uur
Agendapunt
Dictum

Toezegging

Rondeadvies
Bespreekpunten

Herijking sociaal beleid zorginnovatie
Vast te stellen het beleidskader zorg, zorginnovatie en herijkt sociaal beleid 'Een
nieuw verzorgd Flevoland' voor de periode 2012 - 2014 conform bijlage 1
(beleidskader) als onderdeel van dit besluit.
De gedeputeerde zegt toe voor wat het smarter maken van doelen betreft dat er
een nadere InvulUng in de nota zal worden opgenomen (pagina 10).
De gedeputeerde zegt toe de specifieke opdracht voor CMO ter Inzage te leggen.
In overleg met de griffie wordt gekeken naar een panoramaronde over CMO en
Zorgbelang.
Bespreekstuk voor alle fracties, ter agendering voor de besluitvormingsronde van
6 februari 2013
Verschillende fracties vragen aandacht voor het smart maken van de doelen.
Daarbij wordt gekeken naar de door het college benoemde 5 beleidsthema's.
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het specifieke spoor van zorginnovatie.

Vastgesteld ipf'de verga'dering van Provinciale Staten van 6 februari 2013,
voorzitter

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
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Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.ni/bestuurorganisatie/ provinciale staten / vergaderingen/ uitzendingen /.

