
P R O V I N C I E F L E V O L A N D B e s l u i t e n l i j s t PS 
O p i n i e r o n d e l 

Registratienummer: 

1488502 

Besluitenlijst Opinieronde 1 van Provinciale Staten van Flevoland van 8 mei 2013 

Aanv^ezig: 
Heer J. de Borst (SGP) en J.J.T.M. van den Donk (PvdA), mevrouw G. Dijkstra-Oostindie (PvdD), 
heren I.C. van Ginkel (PW), J. van Dijk (Christenunie), CA. Jansen (PVV), E.F. Kunst (D66), G. 
Laagland (PW), D. Rensema (SOPLUS), R.J. Siepel (Christenunie), A. Stuivenberg (SP), E.P. Veis 
(CDA) en H.W.E. van VUet (VVD), mevrouw Y.C.P. Weijand (WD) en de heer J. van Wieren (CDA) 

Roncievoorzitter: de heer F. Brouwer 
Rondegriffier: de heer P.C. Liedekerken 
College van GS: de heer J.N.J. Appelman en de heer J. Lodders 

Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 16.00 uur 

Agendapunt Jaarrekening 2012 
Hoofdstukken: 2. Bereikbaarheid, 3. Economie, 5. Investeringsagenda (5.2, 
5.3, 5.5, 5.6 en 5.8) 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 9 april 2013, nummer 1473006, besluiten: 
1. De Jaarstukken 2012 (inclusief de Jaarrekening 2012) vast te stellen met een 

positief rekeningresultaat (na bestemming van reserves) van € 9,40 min.; 
2. In te stemmen met de bestemming van het rekeningresultaat 2012 voor: 

1. de onontkoombare uitgaven (conform bijlage 3A) ad € 2,27 min. 
waardoor het vrij te besteden resultaat daalt tot € 7,13 min.; 
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2. de uitvoering van de meerjarenprogramma's (conform bijlage 3B) ad 
€ 1,07 min. waardoor het vrij te besteden resultaat 2012 uitkomt op 
€ 6,06 min.; 

3. de overige voorstellen (conform bijlage 3C) ad € 6,02 min.; 
3. De 5e begrotingswijziging 2013 vast te stellen. 

Toezegging - Gedeputeerde Lodders zegt toe de gestelde vragen over de 0V-ch1pkaart 
schriftelijk te beantwoorden. 
- Gedeputeerde Lodders zegt toe Provinciale Staten vóór het zomerreces nader 
te informeren over de uitvoering van de motie Inzake voorzieningen voor dieren 
bij de verdubbeUng van de Gooiseweg. 

Rondeadvies Bespreekstuk voor de besluitvormingsronde van 15 mei 2013. 
Bespreekpunten n.v.t. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 5 juni 2013, 
griffiera ^ ^ ^ " ^ ) voorzitt^ 
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