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Besluitenlijst numnner 6 van Provinciale Staten van Flevoland van 10 april 2013

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), dames R. Azarkan (PvdA) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink
(PvdA), de heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. Bosma (WD), F. Boundari (PvdA), F. Brouwer
(Christenunie), J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (Christenunie), mevrouw M. JonkerWaterlander (WD), S.J. Kok (D66), J. Kramer (VVD) en E.F. Kunst (D66), de dames M. Luyer (CDA)
en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), de heren S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost, (CDA), P.T.J.
Pels (PvdA), E.F. Plate (WD), J. de Reus (WD) en M.A. Rijsberman (D66), de dames S. Rötscheid
(D66) en C.J. Schotman (CDA), de heren J.N. Simonse (SGP), R.J. Siepel (Christenunie), E. Sloot
(PvdA), H.W.E. van Vliet (VVD) en J. van Wieren (CDA)
Statengriffier: Mevrouw A. Kost
Aanwezig tot agendapunt 2 (vaststellen agenda) indienen 'motie vreemd aan de orde van de dag':

Heer W. Boutkan (PW), mevrouw I.B. Joosse (PW), heren CA. Jansen (PW), J.J. van Klaveren
(PVV), C.J. Kok (PW), G. Laagland (PVV), H. van Ravenzwaaij (SP) en A. Stuivenberg (SP) en
mevrouw S. Verbeek (SP)
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heren J.N.J. Appelman (CDA), B. Gijsberts (VVD), J. Lodders (WD) en M.J.D. Witteman (PvdA)
Afwezig met kennisgeving:

Dames 1. van Hooff (WD) en Y.C.P. Weijand (WD)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda
•
Naar aanleiding van de opinierondes van vanmiddag is 1 hamerstuk aan de
agenda van vanavond toegevoegd.
De heer E.G. Boshuijzen (50PLUS) heeft aangekondigd mondelinge vragen te
willen stellen over de ontwikkeling van de Flevokust. Deze worden behandeld
onder agendapunt 4.
•
Het Presidium heeft op verzoek van het College van Gedeputeerde Staten
punt 8.C.: 'Onderzoeksvoorstel opiniepeiling fusie' aan de agenda
toegevoegd.
De fracrie van de PVV wenst een 'Morie Vreemd aan de Orde van de dag' aan
de agenda toe te voegen. Hierover wordt hoofdelijk gestemd. Het voorstel
wordt niet overgenomen.
De concept agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
Gedeputeerde Lodders doet een mededeling over het door de Provincie
verkregen uitstel van de zienswijzentermijn ten aanzien van de begroting van de
Omgevingsdienst Flevoland& Gooi en Vechtstreek.
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Besluit

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Vragenhalfuurtje
50PLUS
Ontwikkeling van de Flevokust
Beantwoording
Portefeuillehouder de heer J.N.J. Appelman
De door de heer Boshuijzen gestelde vragen over financiële risico's en
Toezegging
milieuaspecten leven ook bij de gedeputeerde en het college. Het college zal
dan ook terugkomen op deze vragen en zal daarbij mede de rol- en taakopvatting
van de provincie betrekken.

5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 10 april 2013
De Lijst van ingekomen stukken wordt conform het voorstel vastgesteld.
Besluit
6. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten
De besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van 20 maart 2013 en de
Besluit
besluitenlijsten van de Opinieronden 1 t / m 4 van 20 maart 2013 worden
conform vastgesteld.
7. Hamerstukken

a.
Voorgesteld
besluit

Besluit

Het onderwerp is in de middag tijdens de Opinieronde besproken, waarbij
geadviseerd is het als hamerstuk af te doen.
Opheffen reserve cofinanciering Europese programma's 2000-2006
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 5 maart 2013, nummer 1445180. besluiten:
1. De reserve cofinanciering Europese Programma's 2000-2006 op te heffen
(saldo per 31 december 2012 € 4.434.389,-).
2. De vrijvallende middelen toe te voegen aan de algemene reserve ter
versterking van de weerstandscapaciteit door middel van de 4^
beg roti ngswi j zi gi ng.
3. Binnen de algemene reserve voorlopig € 1.200.000,- te oormerken voor de
nog niet gedekte uitvoeringskosten voor de programmaperiode 2007-2013.
4. Een garantstelling af te geven aan Management Autoriteit (gemeente
Rotterdam) voor overcommittering Kansen voor West 2007-2013 tot een
maximumbedrag van € 1.500.000,-.
Conform.

8. Bespreekstukken
a.
Afdoening lijst van moties
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium van 18
Voorgesteld
maart 2013, nummer 1472216, besluiten:
besluit
de moties voorkomend op de bijgevoegde lijst van moties, onder nummers 4,
23, 43, 44, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 59 en 62 als afgedaan te beschouwen en van
de lijst af te voeren.
Motie 53 zal op verzoek van de fractie van de Christenunie worden geagendeerd
Toezegging
in een opinieronde.
Conform, met uitzondering van motie nummer 53, welke vooralsnog niet wordt
Besluit
afgevoerd.
b.

Handvest actieve

informatieplicht
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Voorgesteld
besluit

Toezegging
Besluit
c.
Voorgesteld
besluit

Toezegging
Besluit

Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het besluit van het Presidium, nummer
1413867, besluiten:
het Handvest Acrieve informarieplicht 2013 vast te stellen en deze op 1 april
2013 in werking te laten treden ;
jaarlijks een evaluatief moment door het Presidium met het college in te lassen
vooruitlopend op een eindevaluarie aan het eind van de lopende statenperiode.'
Geen.
Conform.
Onderzoeksvoorstel opiniepeiling fusie provincies
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 2 april 2013: Onderzoeksvoorstel Opiniepeiling, nummer 1478538, besluiten:
1. Kennis te nemen van het Onderzoeksvoorstel Opiniepeiling van TNS-NIPO.
2. In te stemmen met opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor het houden van een
opiniepeiling.
3. De kosten van deze opiniepeiling door het college bij de bestemming van het
rekeningresultaat 2012 te laten voorzien van dekking.
4. Het college van Gedeputeerde Staten te machtigen de uitwerking van het
onderzoeksvoorstel ter hand te nemen.
Geen.
Conform.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.33 uur.
Vastgesteld^ de vergaderingvan Provinciale Staten van 15 mei 2013,
griffier, / /
j
^^^^''y^
voorzitter.

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 zijn live terug te zien op: http://vww.flevoland.nl/bestuurorganisarie/provinciale.._staten/vergaderingen/uitzendingen/.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
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Ingediende voorstellen
Onderwerp
1.

'i

Agendering motie vreemd aan de
orde van de dag inzake
OostvaardersWold

Ingediend
door fractie
PW

Fracties voor/
tegen
WD: tegen (7)
PvdA: tegen (6)
PW: voor (6)
CDA: tegen(4)
SP: voor (3)
D66: voor(4)
Christenunie:
tegen(3)
GroenLinks:voor(1)
SGP: voor (1)
50PLUS: voor(1)
PvdD: voor (1)

Aangenomen
/verworpen
Het voorstel
tot
agendering
is niet
aangenomen
Voor: 17
Tegen: 20

