Besluitenlijst
Registratienummer:
1615057

*1615057*
Besluitenlijst Statencommissie Bestuur & Samenleving van 14 mei 2014

Aanwezig:

Mevr. N. Azarkan (PvdA), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heer L. Ferdinand
(ChristenUnie), mevrouw I.B. Joosse (PVV), de heren C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), C. Korteweg
(GroenLinks), J. Kramer (VVD), G.Laagland (InwonersBelang), dames J. Meursing-Stam de Jonge
(VVD), de heren J.N. Simonse (SGP) en E.Sloot (PvdA), dames S. Rötscheid (D66), N. van Stenus-van
Basten (VVD) en G. van der Struijk-Oost (50PLUS), de heer A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek
(SP) en de heer J. van Wieren (CDA)
Afwezig:

De dames M.C. Bax (PvdD), M. Luyer (CDA), de heren R.P.G. Bosma (VVD), J.J. van Klaveren (PVV),
R.J. Siepel (ChristenUnie) en E.G. Boshuijzen (50PLUS),
Commissievoorzitter: de heer E.F. Kunst
Commissiegriffier: de heer B. Kunnen
College van GS: de heren A. Gijsberts,

J. Lodders, L. Verbeek en M.J.D. Witteman

Aanvang: 11.30 uur
Sluiting: 15.30 uur
1. Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Bax. .

2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
geen
4. Vaststellen besluitenlijst van 2 april 2014, Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen
Toezegging
Besluit
Besluitenlijst
Conform vastgesteld.
Commissieadvies

Bespreekpunten

Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezeggingen nrs. 140,164, BS06, BS-07en BS-14
de lijst af te voeren.
Lijst van Moties
De commissie adviseert motie nrs. 36 en 53 af te voeren.
De commissie adviseert motie nr. 7 op de Lijst van Moties te handhaven.
geen

van
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5. Lange Termijn
Toezegging
Besluit
Bespreekpunten

Agenda
geen
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen
geen

6.1. Concentratie Rijksvastgoedstrategie Lelystad
Toezegging
Commissieadvies Onderwerp als oordeelsvormend op de agenda van de commissie B&S van 4 juni
7.1.1. Inzet Programma Restauratie Rijksmonumenten en Nagele
Ontwerp-besluit € 237.082 te onttrekken uit de bestemmingsreserve monumentenzorg voor de
restauratie van het rijksmonument Ring 1 in Nagele in 2014.
Toezegging
Plan van aanpak naar de leden commissie (ged. Witteman)
Commissieadvies Onderwerp als hamerstuk op agenda PS 28 mei 2014
Bespreekpunten geen
7.1.2. Jaarstukken IFA 2013
Ontwerp-besluit geen
Toezegging
stroomschema, is de behandeling zoals vermeld in het stroomschema conform
hetgeen is afgesproken? Nagaan en melden aan commissieleden, vóór
statenbehandeling (L. Verbeek)
Commissieadvies De commissie neemt kennis van de jaarstukken.
Bespreekpunten geen
7.2.1. Nota reserves en voorzieningen
Ontwerp-besluit 1.In te stemmen met de tussentijdse evaluatie van de Nota reserves en
voorzieningen 2011-2015;
2.Besluiten tot:
a.het instellen van de nieuwe bestemmings- reserve Nieuwe Natuur;
b.het opheffen van de bestaande bestemmings- reserve risico’s
kapitaalverstrekkingen;
3.Bij de bepaling van de weerstandcapaciteit de ‘vrije’ ruimte in
bestemmingsreserves niet meer mee te tellen;
4.De gewenste omvang van het weerstands- vermogen bepalen op een
bandbreedte tussen 1,1 en 2,0);
5.De algemene reserve niet meer te gebruiken voor het oormerken van bedragen,
maar dit te doen via de bestemmingsreserve strategische en
ontwikkelingsprojecten;
6.De bovengrens voor de algemene reserve op te heffen.
Toezegging
Commissieadvies
Bespreekpunten

geen
Onderwerp als hamerstuk op agenda PS 28 mei 2014
geen

7.2.2. Jaarstukken 2013
Ontwerp-besluit
1. De Jaarstukken 2013 (inclusief de Jaarrekening 2013) vast te stellen met een
positief rekeningresultaat (ná bestemming van reserves) van € 959.000;
2. Kennis te nemen van een vijftal begrotingswijzigingen 2013 die niet door het
juiste orgaan zijn besloten;
3. Het rekeningresultaat 2013 toe te voegen aan de reserve Strategische en
Ontwikkelingsprojecten met uitzondering van bedragen die (conform bijlage
3) beschikbaar worden gesteld voor:
a. onontkoombare uitgaven 2014 (wegens aangewezen middelen) ad
€ 52.000;
b. de uitvoering van de meerjarenprogramma’s in 2014 ad € 17.000;
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Toezeggingen

Commissieadvies
Bespreekpunten

c. de uitvoering van de overige voorstellen ad € 407.000 en
De 14e begrotingswijziging 2014 vast te stellen.
1.op de vraag of in de calculatie van de reorganisatievoorziening rekening
is gehouden met fiscale strafheffing (gedeputeerde Witteman) zal voor de
statenvergadering worden geantwoord.
2.idem beantwoording van de vraag: Hoe verhouden de
vijf begrotingswijzigingen (waartoe door het verkeerde orgaan is besloten) zich
tot het budgetrecht van de Staten (gedeputeerde Witteman).
3. Idem op de vraag :Hoe verhoudt de extra (niet geraamde) storting in de
frictiereserve zich tot het budgetrecht van de Staten (gedeputeerde Witteman)
Onderwerp als bespreekstuk naar PS van 28 mei 2014
diverse

7.2.3. Almere 2.0.
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 14 januari 2014, nummer 1615057, besluiten:
1. De Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 goed te keuren;
2. In te stemmen met de nadere uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst
Almere 2.0 2.;
3. Door deze nadere uitwerking ermee in te stemmen dat de nog niet belegde
gelden van IFA via jaarlijkse dotaties via het Fonds Verstedelijking Almere
worden besteed, waarmee het programma IFA na de fase IFA2 eindigt en
4. Daarbij als uitgangspunt te hanteren dat geen structurele disbalans mag
ontstaan tussen de provinciale stortingen en de stortingen van andere
partijen.
Toezegging
Er komt een memo over het vervolg, waarin de verhouding GS-PS i.r.t. de
komende jaarplannen zal worden beschreven (B. Gijsberts)
Commissieadvies Onderwerp als bespreekstuk agenderen voor PS 28 mei 2014.
Bespreekpunten Enkele fracties overwegen een amendement in te dienen om vast te leggen dat,
voordat er een storting aan de gemeente Almere plaatsvindt, het jaarplan aan PS
zal worden voorgelegd.
7.2.4. Organisatie Erfgoedpark Batavialand
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 25 maart 2014, nummer 161505787, besluiten:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 150.000 voor het opzetten
van één organisatie en voor de ontwikkeling van een business case voor de
realisatie van het Erfgoedpark Batavialand aan de Lelystadse kuststrook en
2. De 13e begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarmee
programmaonderdeel 4.3 Cultureel erfgoed en culturele infrastructuur wordt
verhoogd met € 150.000 door een onttrekking aan de reserve strategische- en
ontwikkelprojecten;
Toezegging
geen
Commissieadvies Onderwerp als hamerstuk agenderen voor PS 28 mei 2014
Bespreekpunten geen

8. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

geen
geen

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om

15.30 uur.
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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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

