
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 

Registratienummer: 

1495266 

Besluitenlijst nummer 7 van Provinciale Staten van Flevoland van 15 mei 2013 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), dames R. Azarkan (PvdA) en mevrouw F.J.E. Boode-Groot 
NibbeUnk (PvdA), de heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. Bosma (WD), F. Boundati (PvdA), W. 
Boutkan (PW), F. Brouwer (ChristenUnie), J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing 
(Christenunie), de dames I. van Hooff (VVD), M. Jonker-Waterlander (WD) en I.B. Joosse (PW), de 
heren CA. Jansen (PW), J.J. van Klaveren (PW, vanaf: 20.45 uur), C.J. Kok (PW), S.J. Kok (D66), 
J. Kramer (WD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (PVV), de dames M. Luyer (CDA; vanaf 19.45 uur) 
en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD), de heren S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost, (CDA), P.T.J. 
Pels (PvdA), E.F. Plate (VVD), H. van Ravenzwaaij (SP), 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) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. 
van VUet (VVD), mevrouw Y. Weijand (VVD), de heer J. van Wieren (CDA) 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost 

Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heren B. Gijsberts (VVD), J. Lodders (VVD) en M.J.D. Witteman (PvdA) 

Afwezig met kennisgeving: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
Twee burgerleden van de fractie van de SP, de heren M. Bongers en F. van Staa, 
nemen afscheid en worden bedankt voor hun inzet en toewijding voor het werk 
in de Provincie Flevoland. 

2. Vaststellen agenda 
• Naar aanleiding van de opinieronden van 8 mei en hedenmiddag zijn 2 

hamerstukken aan de agenda van vanavond toegevoegd 
• De heer W. Boutkan (PW) heeft aangekondigd mondeUnge vragen te willen 

stellen over 'de veiUgheidsregio Flevoland'. Deze worden behandeld onder 
agendapunt 4. 

• Er is een verzoek tot interpellatie binnengekomen van de fractie SOPLUS. Dit 
verzoek wordt behandeld onder agendapunt 5. 

• Het verzoek van de fractie van de ChristenUnie om het agendapunt 8.c. 
'Subsidie 2013-2015 doorstart RHA van het MBO college Lelystad' van de 
agenda te halen Is in stemming gebracht en in meerderheid aangenomen. 

• Agendapunt 8.d. 'CoördinatieregeUng project IJsseldelta Zuid' wordt 
agendapunt 8.c. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
1. Aanpassen aanduiding 'CdK' In reglement van orde en andere reglementen  

Op de provinciale website zijn de aanduidingen 'Commissaris van Koningin' 
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vervangen door 'Commissaris van de Koning'. Ook in de reglementen, zoals 
het reglement van orde, dient een dergeUjke aanpassing plaats te vinden. De 
griffie pakt dit op bij de eerstvolgende aanpassing van deze reglementen (in 
een zogenaamde 'veegronde'). 

2. Statenvergadering 3 iuU 2013 
Het presidium heeft besloten dat de laatste Statenvergadering voor het 
reces op 3 juU zal plaatsvinden. Dit mede omdat de Statenvergadering van 
26 juni geheel In het teken zal staan van de Statenconferentie. 

Besluit De mededeUngen worden voor kennisgeving aangenomen. 

4. Vragenhalfuurtje 
PW Veiligheidsregio, inzake calamiteitencoördinatoren 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Verbeek 
Toezegging Geen. 

5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 15 mei 2013 
De fractie van SOPLUS heeft een verzoek tot interpellatie ingediend over een 
uitzending van het programma 'Zembla' op 2 mei j l . over de negatieve financiële 
consequenties bij onroerend goed transacties en projectontwikkelingen in Almere 
en de schadeUjke gevolgen voor ouderen en eenzamen. 
Het verzoek wordt in stemming gebracht en aangenomen en wordt behandeld bij 
agendapunt 9. 

Besluit De Lijst van Ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

6. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten 
Besluit BesluitenUjst nummer 6 van Provinciale Staten van 10 april 2013 en de 

beslultenUjsten van de Opinieronden 1 t /m 4 van 10 april 2013 worden conform 
vastgesteld. 

7. Hamerstukken 
Onderwerpen welke op 8 mei 2013 en hedenmiddag tijdens de Opinieronden zijn 
besproken en waarvan geadviseerd is deze als hamerstuk af te doen. 

a. Zienswijzen ontwerp-begroting OFGV 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 9 april 2013, nummer 1474963, besluiten: 
1. De In het Statenvoorstel opgenomen zienswijze met betrekking tot de 

ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) conform bijgevoegde brief naar voren te brengen bij 
het DageUjks Bestuur van de Omgevingsdienst; 

2. De vertegenwoordiger van de provincie in het AB te laten Instemmen met 
de ontwerpbegroting. Indien de OFGV gevolg geeft aan de zienswijze van 
Provinciale Staten. 

b. Aanwijzing Omroep Flevoland als regionale publieke mediainstelling 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 26 maart 2013, nummer 1470839, besluiten: 
1. Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanvraag 

van Omroep Flevoland tot concessieverlening voor de periode 2013-2018; 
2. Aan het Commissariaat voor de Media te verklaren bereid te zijn gedurende 

deze concessieperiode of zoveel eerder als de door het Rijk aangekondigde 
recentraUsatie van de regionale omroepen is gereaUseerd, te voldoen aan 
de zorgpUcht voor de bekostiging; 

3. Gedeputeerde Staten te mandateren het Commissariaat voor de Media te 
Informeren over de besluitvorming. 

Besluit De vergadering gaat akkoord met het afdoen van het genoemde onderwerpen als 
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hamerstuk. Bij agendapunt 7.a Is door de fracties van VVD en GroenLinks een 
stemverklaring afgelegd.  

8. Bespreekstukken 
O. Jaarstukken 2012 
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: 

a. de onontkoombare uitgaven (conform bijlage 3A) ad € 2,27 min. 
waardoor het vrij te besteden resultaat daalt tot € 7,13 min.; 

b. 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.; 

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

Toezegging Er komt een extra evaluatiemoment van de nota reserves en voorzieningen 
voordat de jaarrekening 2013 bij PS Ugt en daarbij zal gekeken worden 
wanneer de volgende evaluatie zal plaatsvinden. 
De Staten worden voor de bespreking van de Perspectiefnota op 5 juni 
schrifteUjk nader geïnformeerd over de onderbouwing van de het 
transitiebudget en de personele frictiekosten die zijn uitgetrokken voor de 
reorganisatie. 
De Staten ontvangen spoedig een nadere toeUchting op de onderbouwing van 
de (proces)kosten voor de multimodale overslaghaven. 
Het college zegt toe aandacht te schenken aan de achterstand in 
voorzieningen als onderdeel van de economische agenda en het 
uitvoeringsprogramma. 
Het college zegt toe bij het gebruik van het Instrument van revolving fund te 
kijken naar de gebrulksmogeUjkheden voor het MKB. De staten worden 
tevens voor de bespreking van de perspectiefnota op 5 juni geïnformeerd 
over het toetsingskader voor het revolving fund. 

Amendementen 1. CDA CS. 
Dictum: 
Wijzigen ontwerpbesluit 
Besluiten dat van het rekeningresultaat de hiervoor genoemde € 4,6 min. zonder 
oormerking naar de Algemene Reserve gaat. 
Wijzigen ontwerpbesluit: 
Beslispunt 2c als volgt te wijzigen: de overige voorstellen (conform bijlage 
3c) ad € 6,02 min., waarvan € 4.6 min. t.b.v de businesscase Bedrijfsvoering 
zonder oormerking, te storten in de Algemene Reserve. En de betreffende 
teksten in de jaarstukken hierop aan te passen. 
Bes/uit: 
Aangenomen.  

Besluit, 
inclusief 
amendement 

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: 

a. de onontkoombare uitgaven (conform bijlage 3A) ad € 2,27 min. 
waardoor het vrij te besteden resultaat daalt tot € 7,13 min.; 

b. 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.; 

c. de overige voorstellen (conform bijlage 3C) ad € 6,02 min.,  
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waarvan € 4,6 min. t.b.v. de businesscase Bedrijfsvoering zonder 
oormerking, te storten in de Algemene Reserve. 
En de betreffende teksten in de jaarstukken hierop aan te passen; 

3. De 5e begrotingswijziging 2013 vast te stellen. 
Moties 1. VVD CS. 

Dictum: 
Verzoekt het College van GS: 

• wegen te vinden om de doeluitkering ISV in te zetten, daarbij uitdrukkelijk 
kijkend naar ontwikkelingen die een impuls geven aan de lokale en 
regionale ruimtelijke economie, ondernemerschap en werkgelegenheid 

• hiertoe in overleg te treden met de gemeenten in Flevoland 
6es/ty/'f.' 
Aangenomen. 
Hierbij is door de fractie PVDA een stemverklaring afgelegd. 

b.1. Instelling commissie Planning en Control 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium, 

nummer 1401972, 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 evaluatiemoment; 

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; 

4. de Statenwerkgroep Planning en Control onder dankzegging voor de verrichte 
werkzaamheden te beëindigen per 1 september 2013. 

Toezegging Geen 
Besluit Conform 

b.2. Benoeming commissie Planning en Control 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Provinciale Staten van 

15 mei 2013, nummer 148091, besluiten: 
1. te benoemen tot leden van de Cornmissie Planning en Control de volgende 

personen: J. Van Wleren(CDA), R. Slepel(CU), E.F. Kunst(D66), C. Korteweg 
(GL), E. Sloot, (PvdA), G. Laagland (PVV), D. Rensema (50-PLUS), 
J.N. Simonse (SGP) A. Stuivenberg (SP), J. Kramer(WD). 

2. te benoemen tot plaatsvervangende-leden van de Commissie Planning en 
Control de volgende leden: R.T. Oost(CDA), L. Ferdlnand(CU), S.J. Kok(D66), 
S. Mlske(GL), F.J.E. Boode-Groot NibbeUnk (PvdA), C.J. Kok(PVV), 
G. van der Struijk-Oost (50-PLUS), J. de Borst(SGP), S. Verbeek(SP), H.W.E. 
Van VUet(WD). 

3. te benoemen tot voorzitter van de Commissie Planning en Control het 
volgende Ud: J. van Wieren. 

4. de benoemingen in te laten gaan per 1 september 2013 en te laten 
voortduren tot de Statenverkiezingen in 2015. 

Toezegging Geen. 
Besluit Conform. 

c. Coördinatieregeling project IJsseldelta Zuid 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 5 maart 2013, nummer 1458549, overwegende dat de verwezenUjking van 
een onderdeel van het provinciaal rulmteUjk beleid het wenseUjk maakt de 
voorbereiding en bekendmaking van besluiten te coördineren; gelet op het 
bepaalde in artikel 3:33, eerste Ud van de Wet ruimteUjke ordening, besluiten: 
1. in het kader van de uit te voeren werken voor het project IJsseldelta-Zuid -
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voor zover daarmee een onderdeel van het rulmteUjk beleid van de provincie 
Flevoland wordt gereaUseerd -het in de Wet ruimteUjke ordening opgenomen 
Instrument provinciale coördinatieregeUng toe te passen voor onderstaande 
besluiten: 
a. waterwetvergunnlng(en) op grond van de Waterwet; 
b. projectplan(nen) op grond van de Waterwet; 
c. ontheffingen/vergunningen op grond van de APV; 
d. beslult(en) bestemming openbare weg; 
e. verkeersbesluit(en) op grond van de Wegenwet; 
f. 1n-/u1tritvergunn1ng(en) op grond van de Wegenwet; 
g. ontgrondlngenvergunnlng(en) op grond van de Ontgrondingenwet; 
h. vergunning af te geven door Rijkswaterstaat ten behoeve van aansluiting 

van nieuw dijken op het cunet van de A50 op grond van de Wet beheer 
rijkswerken; 

1. ontheffing op basis van het mitigatie/compensatieplan op grond van de 
Flora- en faunawet; 

j . vergunning op basis van de passende beoordeUng op grond van de 
Natuurbeschermingswet; 

k. besch1kk1ng(en)/meldingen op grond van de Wet bodembescherming; 
l. beschikk1ng(en)/meldingen op grond van het Besluit bodemkwaUtelt; 
m. omgevingsvergunnlng(en) op grond van de Wet algemene bepaUngen 

omgevingsrecht; 
n. overige toestemmingen of ambtshalve besluiten bij of krachtens de 

relevante wetten. Algemene Maatregelen van Bestuur, verordeningen of 
Keur om uitvoering van de maatregelen mogeUjk te maken.  

Toezegging Geen. 
Besluit Conform. 

Hierbij is door de fracties PVDA en SP een stemverklaring afgelegd. 

9. interpellatie 
SOPLUS Negatieve financiële consequenties bij onroerend goed transacties en 

projectontwikkelingen in Almere en de schadelijke gevolgen voor ouderen en 
eenzamen naar aanleiding van een uitzending van het programma Zembla van 2 
mei jl. 

Toezegging Geen. 
Besluit n.v.t. 

10. Sluiting 
De^voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur 

g van Provinciale Staten van 5 juni 2012, 
voorzitter 

aan vastgestelde beslultenUjsten kunnen rechten worden ontleend, 
'kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 

http://staten1nformat1e.flevoland.nl/Documenten/beslu1tenUisten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformat1e.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn Uve terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisat1e/provinc1ale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenUjst toegevoegd. 
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Ingediende moties 

Motie Onderwerp Ingediend Fracties voor/ Aangenomen 
nr. door fractie tegen /verworpen 
1. Stimulans uitvoeren staand beleid ISV WD WD: 9 voor Aangenomen 

(Investeringsbudget StedeUjke PvdA: 6 voor 
Vernieuwing) PW: 6 tegen 

CDA: 4 voor Voor: 33 
SP: 3 voor Tegen: 6 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 



Ingediende amendementen 

A m e n d e m e n t e n 
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Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen 
/ 
verworpen 

1. Bestemming rekeningresultaat 
2012 

CDA WD: 9 
PvdA: 6 
PW: 6 
CDA: 4 
SP: 3 
D66: 4 
ChristenUnie: 3 
GroenLinks: 1 
SGP: 1 
SOPLUS: 1 
PvdD: 1 

Aangenomen 

Voor: 39 
Tegen: 0 

2. Bestemming rekeningresultaat 
2012 

SGP Ingetrokken 
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Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 

r 

X 
fohristenIJrïle 

I 14^ PARTSJ VAN DS ARBEID 

Onderwerp; 
Stimulans uitvoeren staand beleid ISV (Investeringsbudget StedeUjke Vernieuwing) 

Motie nr.: 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2012 

Nummer Statenvoorstel: 1473006 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 15 mei 2013 

Constaterende dat: 
• er onderbesteding optreedt in investeringen bedoeld voor gebiedsontwikkeling. 

e er zo in 2012 in het domein Ruimte tb.v. het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 
een onderbesteding plaatsvond van €452.000 

Spreekt uit dat: 
® juist nu, in tijden van economische tegenslag, het van belang is dat onderbesteding van 

investeringsbudget zo min mogelijk voorkomt 

• en dat onderbesteding zo wordt besteed ten behoeve van de Flevolandse ruimtelijk 
economische ontwikkeling 

Verzoekt het College van GS: 

• wegen te vinden om de doeluitkering ISVSin te zetten, daarbij uitdrukkelijk kijkend naar 
ontwikkelingen die een impuls geven aan de lokale en regionale ruimtelijke economie, 
ondernemerschap en werkgelegenheid 



hiertoe in overleg te treden met de gemeenten in Flevoland 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer 

HandteK( H=ttfig-iwt!atiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR 

m PASTIJ VAN DE ARBEID 

Chr i s t en l 

M S 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 3 
PvdA 
PVV 
CDA 4 
SP 3 
D66 ^ 
ChristenUnie 3 
GroenLinks / 
SGP / 
SOPLUS / 
PvdD / 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van / j - 00/5 

griffier, / / ^ y voorzitter, 
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Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

I ^y| PARTIJ vAti ps Aumeio 

Christenl 

-:.-n*. 

é i 

Onderwerp: Amendement bestemming rekeningresultaat 2012 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: jaarstukken 2012 

Nummer Statenvoorstel:8a 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 15 mei 2012 

Constaterende dat: 
de jaarrekening 2012 sluit met een positief rekeningresultaat van € 9,4 min.; 
Provinciale Staten in dienen te stemmen met de bestemming van het resultaat; 
onder andere voorgesteld wordt bij punt 2.c. (conform bijlage 3C punt 
Bedrijfsvoering) € 4,6 min. van het resultaat in de Algemene Reserve te oormerken 
voor de Businesscase Bedrijfsvoering; 
bij de behandeling van de Perspectief nota 2013-2017 hierop door het College van 
Gedeputeerde Staten nader ingegaan zal worden; 

Overwegende dat: 



Provinciale Staten pas bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2013-2017 
inhoudelijk spreken over de Businesscase Bedrijfsvoering; 
een en ander dan in totaliteit en in samenhang met alle onderdelen van de 
Perspectiefnota afgewogen dient te worden; 
het daarom ongewenst is nu al € 4,6 min. te oormerken binnen de Algemene 
Reserve voor de Businesscase Bedrijfsvoering; 

V/ijzigen ontwerpbesluit 
Besluiten dat van het rekeningresultaat de hiervoor genoemde € 4,6 min. zonder 
oormerking naar de Algemene Reserve gaat. 
Wijzigen ontwerpbesluit: 
Beslispunt 2c alsvolgt te wijzigen: de overige voorstellen (conform bijlage 3c) ad 
€ 6,02 min, waarvan € 4.6 min t.b.v de businesscase Bedrijfsvoering zonder 
oormerking te storten in de Algemene Reserve en de betreffende teksten in de 
jaarstukken hierop aan te passen. 

Optie: 

Naam initiatiefnemer: J. van Vlieren 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 

Stemverhouding 
Tolaal 

Voor Stemverhouding 
Tolaal 

WD IliSliHiliilSSïiiiBpK^ 
PvdA ilïiilHiiliiii SIKPSÏŜ ^ 

i i l i B l i i i i l i l i w l i l3 | i i i | i | IR i ïp i^ 
i i f f l i i i i ï i t i i i l » — 

ChristenUnie wmÊMMÉÊSÊMSëm 
GroenLinks — , ' 

SOPLUS 
:;RVdQi;:vp;;:::ĝ ^̂ ^ 

Het amendement is: cxci^r^nnyrioy^ 

Aldus besloten üi de openbare-A^rgadering van Provinciale Staten van / 6 

'riffiér. 
voorzitter. 
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Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

O Chr i s tenUn ie • 50 

0 ^ PARTIJ VAN DE AssEiO • 

1 1 »asn;vc>o»t>ï«DMtio 1 ITS} LL. J 

Onderwerp: 

(in te vullen door griffie^, 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2012 

Nummer Statenvoorstel: 1473006 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
,in vergadering bijeen op 15 mei 2013 

Wijzigen ontwerpbesluit 

In het vrij te bestemmen deel rekeningresultaat 2012 het budget voor de voorbereidingskosten van het 7e 
landschapskunstwerk te putten uit de reserve Grootschalige kunstprojecten. 

Het bedrag van 64.000 toe te voegen aan de reserve jeugdzorg. 

Naam initiatiefnemer: J.N. Simonse 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
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Het amendement is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier. 
voorzitter. 


