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Besluitenlijst Opinieronde 1 van Provinciale Staten van Flevoland van 10 april 2013

Aanwezig:
De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), heren J. de
Borst (SGP), C. Korteweg (GroenLinks), J. Kramer (VVD) en G. Laagland (PW), Mevrouw M. Luyer
(CDA), heren D. Rensema (50 PLUS), J. de Reus (WD) en R.J. Siepel (Christenunie), mevrouw J.
Staalman (GroenLinks) en de heer J. van Wieren (CDA)
Rondevoorzitter: de heer E.F. Kunst
Rondegriffier: de heer R. Kalk
Presidium: de heer E. Sloot

Aanvang: 14.30 uur
Sluiting: 15.30 uur

Agendapunt
Dictum

Toezegging
Rondeadvies

Bespreekpunten

Vastgesteld
griffier.

Instellen van een commissie Planning & Control
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium,
nummer 1403086, besluiten:
1. de Commissie Planning en Control per 1 september 2013 in te stellen (artikel
82 Provinciewet) voor de resterende lopende Statenperiode met op het eind
een evaluariemoment;
2. het reglement van orde op de Commissie Planning en Control in te stellen
per 1 september 2013;
3. de leden, plaatsvervangende leden en de voorzitter van de Commissie
Planning en Control door Provinciale Staten te benoemen in de vergadering
van 10 april 2013 en
4. de Statenwerkgroep Planning en Control onder dankzegging voor de verrichte
werkzaamheden te beëindigen per 1 september 2013.
Geen.
De voorzitter concludeert dat de tekstsuggesties door de griffie zullen worden
verwerkt. De evaluatie zal worden gehouden op het voorgestelde moment. Per
fractie worden een kandidaat lid en een plaatsvervangend lid aangemeld. Op de
15^*^ mei wordt het voorstel in de besluitvormingsronde vastgesteld.
In de ronde wordt ingegaan op de relatie van de Commissie met PS en met de
accountant. Ook is er discussie wie er namens PS van de Commissie deel uit
kunnen maken.
/
/
van Provinciale Staten van 15 mei 2013,
voorzitter,
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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.
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/

