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Aanwezig: 
Dames N. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), heren J.J.T.M. 
van den Donk (PvdA) en L. Ferdinand (ChristenUnie), dames I. van Hooff (VVD) en  I.B. Joosse (PVV), 
heren C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), C. Korteweg (GroenLinks) en J. Kramer (VVD), mevrouw M. 
Luyer (CDA), heer J.N. Simonse (SGP), dames A. Stenus-van Basten (VVD) en G. van der Struijk-Oost 
(50PLUS), heer A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP) en de heer J. van Wieren (CDA) 
 
Voorzitter: de heer E.F. Kunst 
Commissiegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heer A. Gijsberts (VVD) 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Heren  E.G. Boshuijzen (50PLUS), R.P.G. Bosma (VVD) en J.J. van Klaveren (PVV), dames J. 
Meursing-Stam de Jonge (VVD) en S. Rötscheid (D66) en de heer R.J. Siepel (ChristenUnie) 
 
 
Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
Agendapunt 1 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen de Heren  E.G. Boshuijzen (50PLUS), R.P.G. 
Bosma (VVD) en J.J. van Klaveren (PVV), dames J. Meursing-Stam de Jonge (VVD) 
en S. Rötscheid (D66) en de heer R.J. Siepel (ChristenUnie). 

 
Agendapunt 2 Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
Agendapunt 3 Mededelingen 
 Geen. 
 
Agendapunt 4 Vaststelling besluitenlijst van 15 januari 2014, lijst van moties en lijst van 

toezeggingen 
Toezegging Geen. 
Commissieadvies Besluitenlijst d.d. januari 2014: de heer Stuivenberg meldt dat hij ten onrechte 

bij de afwezigen staat; hij was wel aanwezig. Overigens conform. 
Afvoeren van de lijst van toezeggingen nummers: 54, 88, 130, 131, 145, 157 en 
BS03. 
Nader advies gevraagd aan portefeuillehouder voor lijst van toezeggingen de 
nummers 64, 116, 150, 151, 152,160,165,166 en 183. 
Lijst van moties: ongewijzigd. 

Bespreekpunten Geen. 
 
Agendapunt 5 Lange Termijn Agenda 
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Toezegging Geen. 
Commissieadvies De commissie besluit het onderwerp Randstadprovincie toe te voegen. De 

commissie besluit het onderwerp ‘zero based budgetting’ voor de commissie van 
5 maart te agenderen; verwezen wordt naar de lijst van moties (nr. 74) en 
discussie in de commissie Planning en Control d.d. 5 februari 2014. 

Bespreekpunten De agenda wordt doorgenomen. Bij IFA projectidee op 5 maart wordt 
aangedrongen op het scheiden van beeldvorming en meningsvorming door 
agendering van IFA in meerdere commissies. 

 
Agendapunt 6 Concept-verslag Programmaraad d.d. 5 november 2013 en voorbereiding 

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer van 4 maart 2014 
Toezegging Geen. 
Commissieadvies De meerderheid van de commissie kan zich vinden in de huidige werkwijze. 

Mevrouw Joosse (PVV), lid van de Programmaraad, doet de oproep statenbreed 
te komen met onderzoeksthema’s. Middels stukken en verslag wordt Provinciale 
Staten geïnformeerd. 

Bespreekpunten De wijze van agendering van de stukken van de Programmaraad in de commissie 
of anderszins en de wijze van verantwoording. 

 
Agendapunt 
7.1. 

Direct door te leiden stukken 

 Geen. 
 
Agendapunt 
7.2.a. 

Werkplan Europa 2014 

Toezegging De gedeputeerde zegt toe het werkplan aan te vullen met Flevolandse accenten 
zoals agrofood en innovatie. 

Commissieadvies Ter kennisname. 
Bespreekpunten Er wordt gesproken over de Flevolandse speerpunten. 
 
Agendapunt 
7.2.b. 

Evaluatienota Werkgroep Europa 2013 

Toezegging Geen. 
Commissieadvies Ter kennisname. 
Bespreekpunten Onderwerpen zijn: bestaansrecht van de werkgroep, onderwerpen in het 

komende jaar en de aanbevelingen uit de notitie. 
 
Agendapunt 8 Rondvraag 
Toezegging Geen. 
Commissieadvies Geen. 
Bespreekpunten Mevrouw Azarkan (PvdA) stelt vragen over transitie jeugdzorg die door 

gedeputeerde Witteman worden beantwoord. 
De heer Van Wieren (CDA) kondigt aan dat het CDA een motie vreemd aan de 
orde van de dag overweegt tijdens PS-vergadering van februari over de 
acccijnsverhoging per 1 januari 2014. 

 
Agendapunt 9 Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering 16.52 om uur.  
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Vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2014,  
commissiegriffier, voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
R. Kalk 
 
 
 
 
 
 
 
 
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://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 
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