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Aanwezig: 

Dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), heren E.G. 

Boshuijzen (50PLUS), R.P.G. Bosma (VVD),  I.C. van Ginkel (PVV), C.J. Kok (PVV),  S.J. Kok (D66), C. 

Korteweg (GroenLinks) en J. Kramer (VVD), mevrouw M. Luyer (CDA), heren H. van Ravenzwaaij 

(SP), M.A. Rijsberman (D66), R.J. Siepel (ChristenUnie), J.N. Simonse (SGP) en E. Sloot (PvdA), 

mevrouw S. Verbeek (SP) en de heer J. Van Wieren (CDA) 

 

Commissievoorzitter: de heer F. Brouwer 

Rondegriffier: de heer R. Kalk 

College van GS: de gedeputeerden B. Gijsberts en M. Witteman 

 

Afwezig met kennisgeving:  
Heer L. Ferdinand (ChristenUnie) en mevrouw S. Rötscheid (D66) 

 

Afwezig:  
Mevrouw I.B. Joosse (PVV), heer J.J. van Klaveren (PVV), mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge 

(VVD) en de heer A. Stuivenberg (SP)  

 

 

Aanvang: 14.00 uur 

Sluiting: 18.35 uur 

 

 

Agendapunt 3 Mededelingen 

 1. De commissie ontvangt een uitnodiging van de interim directeur, de heer 

Sytsma, van Nieuw Landerfgoed Centrum voor een excursie bij de NLE. De 

NLE praat de commissie graag bij over de lopende ontwikkelingen. De stand 

van zaken rond GR en Batavialand zal ook aan de orde komen; het bestuur 

van de NLE zal ook  vertegenwoordigd zijn. Als u instemt wordt er in overleg 

een nader programma voorbereid op een komende woensdagmiddag aan het 

eind van de dag, vanaf 16.00 uur of voorgaand aan een 

commissievergadering. 

Commissieadvies De commissie stemt in met de voorbereiding van het werkbezoek. 

 2. Het controleplan van de accountant door de cie Planning en Control is 

besproken. U ziet binnenkort dit plan en het conceptverslag van de 

commissie Planning en Control op de LIS t.k.n. langskomen. Het is dat aan PS 

of zij hiermee verder nog wat willen. 

Commissieadvies Geen. 

 

 

Agendapunt 4 Vaststelling besluitenlijst, lijst van moties en lijst van toezeggingen 

Toezegging Naar aanleiding van motie WKO: de gedeputeerde zal binnen vier weken zorgen 

voor een schriftelijke reactie. 

Commissieadvies Geen moties of toezeggingen die van de lijst afgevoerd kunnen worden. 

Bespreekpunten Geen. 
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Agendapunt 5 Lange Termijn Planning  

Toezegging Geen. 

Commissieadvies Begin januari is de jaarlijkse toezichtbrief van BZK ontvangen. Zoals te doen 

gebruikelijk wordt de commissie Planning en Control om een advies gevraagd. Na 

agendering in die commissie op 5 februari zal het onderwerp desgewenst door u 

kunnen worden geagendeerd in deze commissie. Voorgesteld wordt het 

onderwerp voor de commissie van 5 maart te agenderen. 

Verzocht wordt te kijken naar de wijze waarop de commissie kan worden 

betrokken bij de bijeenkomst van de Programmaraad. 

Verzocht wordt te kijken naar de actuele ontwikkelingen bij de Rekenkamer irt 

de planning van de herbenoeming van bestuurder-directeur. 

 

Instemmen. 

Bespreekpunten Geen. 

 

 

Agendapunt 

6.a., b, c en d 

Projectideeën IFA2  

  a. - Almere Kenniscentrum Talent 

  b. - Reedewaard 

  c. - Hectare Cultuur 

  d. -Onderdoorgang A6 

Toezegging Gedeputeerde Lodders zal met het oog op de besluitvorming op 29 januari 2014 

een verzameltabel verstrekken, waarin de IFA toetsingscriteria langs de vier 

projectideeën worden gelegd. 

Commissieadvies De vier projectideeën kunnen alle door naar de oordeelsvorming in dezelfde 

commissie. PVV geeft aan tegen deze werkwijze te zijn. 

Bespreekpunten Over de projectideeën stellen de fracties diverse vragen. 

 

 

Agendapunt 

7.a. 

Directe doorzending AER summerschool en wel het verlengen lidmaatschap 

van de AER summerschool organisatiecomité 

Toezegging Geen. 

Commissieadvies Omdat in de commissie de SP,PVV, 50PLUS en D66 aangeven moeite met een 

procedure  hamerstuk te hebben, geeft de voorzitter aan dat het statenvoorstel 

niet als hamerstuk doorgaat naar 29 januari 2014 maar als bespreekstuk. 

Bespreekpunten Over het wel of niet direct doorzenden. 

 

 

Agendapunt 

7.b. 

IFA 2 - Projectidee Almere Kenniscentrum Talent 

Toezegging Geen. 

Commissieadvies Bespreekstuk op 29 januari 2014. 

Bespreekpunten Fracties verwoorden hoe zij de toetsingscriteria hebben toegepast. 

 

 

Agendapunt 

7.c. 

IFA2 - projectidee Reedewaard 

Toezegging Geen. 

Commissieadvies Bespreekstuk op 29 januari 2014. 

Bespreekpunten Fracties verwoorden hoe zij de toetsingscriteria hebben toegepast. 

 

 

Agendapunt 

7.d. 

IFA2 - projectidee Hectare Cultuur 
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Toezegging Geen. 

Commissieadvies Bespreekstuk op 29 januari 2014. 

Bespreekpunten Fracties verwoorden hoe zij de toetsingscriteria hebben toegepast. 

 

 

Agendapunt 

7.e. 

Inzet IFA middelen ten behoeve van onderdoorgang A6 nr. 16 

Toezegging Geen. 

Commissieadvies Bespreekstuk op 29 januari 2014. 

Bespreekpunten Fracties verwoorden hoe zij de toetsingscriteria hebben toegepast. 

 

 

Agendapunt 

7.f. 

1e wijziging financiële verordening provincie Flevoland 2013 

Toezegging Geen. 

Commissieadvies Voorstel volgt de bespreking van de Koepelnota, ook op 29-1-2014. Bespreekstuk 

op 29 januari 2014. 

Bespreekpunten Er wordt gesproken over de relatie tot de Koepelnota, de extra middelen in 

relatie tot de stille lasten. Een verwijzing naar een ander artikellid wordt 

kloppend gemaakt. 

 

 

Agendapunt 

7.g. 

Treasurystatuut 2014 

Toezegging Artikel 8 lid 6 waar nu gesproken wordt over 'substantieel ingevuld' wordt 

gekeken naar een ‘smartere’ invulling. 

Commissieadvies Bespreekstuk op 29 januari 2014. 

Bespreekpunten Stilgestaan wordt bij: discussie over uitzetten provinciale middelen voor publieke 

taken,condities waaronder wordt uitgeleend, relatie met schatkistbankieren.  

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de commissie Bestuur & Samenleving van 5 februari 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: 

http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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