PROVINCIE

FLEVOLAND
Besluitenlijst
Registratienummer:
1619521

Besluitenlijst Statencommissie Bestuur & Samenleving van 4 juni 2014

Aanwezig:

Dames N. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), C.A.Janssen
(PVV), mevrouw I.B. Joosse (PVV), de heren S.J. Kok (D66), J. Kramer (WD) en G. Laagland
(InwonersBelang), mevr. J. Meursing-Stam de Jonge (VVD), de heer J.N. Simonse (SGP), de dames S.
Rötscheid (D66) en G. van der Struijk-Oost (50PLUS), de heer E. Sloot (PvdA), mevr. A. Van Stenusvan Basten (VVD), de heer A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP) en de heren H.W.E. van
Vliet (VVD) en J. van Wieren (CDA)
Commissievoorzitter: d e h e e r E.F. Kunst

Commissiegriffier: de heer B. Kunnen
College van GS: de heren L. Verbeek en M.J.D. Witteman
Aanwezig bij agendapunt 7.2.1: mevr. A.Hoenderdos, directeur/bestuurder Randstedelijke Rekenkamer.
Afwezig:

de heren E.G. Boshuijzen (50PLUS), R.P.G. Bosma (VVD), L. Ferdinand (Christenunie), C J . Kok
(PW), C. Korteweg (GroenLinks), R.J. Siepel (Christenunie) en mevr. M. Luyer (CDA),
Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 16.00 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. Bij agendapunt 6.1. KOMPAS
2020 zal geen presentatie worden gehouden. Deze is vooraf bij de stukken
gevoegd. Gedeputeerde Witteman zal het onderwerp kort inleiden.

3. Mededelingen
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Bosma (WD), deze wordt
vervangen door de heer van Vliet.
Mevrouw Azarkan komt later.
Besluit
4.1. Vaststellen besluitenlijst van 14 mei 2014
Toezegging
De commissiegriffier gaat na of de omschrijving van de toezegging van ged.
Gijsberts m.b.t. IFA Almere 2.0 correct is weergegeven en volgt er eventueel
alsnog een correctie op de omschreven toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 14 mei 2014 wordt vooralsnog conform vastgesteld.
4.2. Vaststellen Lijst van Moties en 4.3. Lijst van Toezeggingen van 4 juni 2014
Toezegging
Besluit
L/;sf van Toezeggingen
De commissie besluit de toezegging te handhaven.
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Commissieadvies

De commissie besluit de toezeggingen nummers 132 en BS-15 van de lijst af te
voeren.
Lijst van Moties
De commissie adviseert motie BS-01 op te nemen op de lijst van door Provinciale
Staten af te voeren moties.

Bespreekpunten
5. Lange Termijn Planning
Toezegging
Besluit
Er wordt kennis van genomen
Bespreekpunten
6.1. IPO Kompas 2020
Toezegging
Gedeputeerde Witteman zal bij de behandeling van het KOMPAS 2020 in het
bestuur van het IPO een tweetal zaken inbrengen, te weten de open huishouding
van de provincie en de mogelijke rol van de provincie in de diverse
samenwerkingsverbanden van gemeenten.
Commissieadvies Instemmen met het KOMPAS 2020, rekening houdend met voornoemde
opmerkingen.
7.1. Hamerstukken
Geen.
7.2.1. Zienswijze conceptbegroting Randstedelijke Rekenkamer 2015
Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van de Randstedelijke
rekenkamer (kenmerk 2014/AH/061), besluiten:
1. Met instemming kennis te nemen van de conceptbegroting 2015 van de
Randstedelijke Rekenkamer;
2. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder
1. genomen besluit te informeren.
Toezegging
Commissieadvies
De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor PS.
Bespreekpunten
De commissie wenst een afzonderlijke bespreking van de onderwerpen
Governance en Reorganisatie RRK, waarbij ook de aangekondigde frictiekosten
worden betrokken.
7.2.2. Concentratie Rijksvastgoedstrategie Lelystad
Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde
Staten van 18 maart 2014, nummer 1619521, besluiten:
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom 'Concentratie
Rijksvastgoed; uitvoering van het MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie
Lelystad', middels de door GS vastgestelde
bestuursopdracht.
2. De 12e begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarmee € 100.000
(procesgeld) voor de uitvoering van het 'MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad' beschikbaar wordt gesteld uit de stelpost nieuw beleid
(onderwerp 'Programma Midden-Flevoland').
Toezegging
Ged. Witteman zegt toe dat het Plan van aanpak direct na de zomer aan PS zal
worden aangeboden.
Commissieadvies
De woordvoerders adviseren het onderwerp als hamerstuk op de agenda van PS
te plaatsen. De fractie PVV heeft een voorbehoud van fractiebehandeling
Bespreekpunten
7.2.3. Voorbereiding Algemene Vergadering IPO d.d. 19 juni 2014
Ontwerp-besluit
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Toezegging

Commissieadvies

De verdeelsystematiek van het provinciefonds en de inzet van Flevoland hierbij
wordt op een geschikt moment, in overleg met PS, te zijner tijd geagendeerd
(ged. Witteman)
Er kan worden ingestemd met de diverse agendapunten en de inbreng van de
vertegenwoordigers in de IPO ALV van 19 juni aanstaande.

Bespreekpunten
7.2.4. Verantwoording fractievergoedingen 2011
Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium, nr.
1617945, besluiten:
1. Het accountantsrapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen
2011 vast te stellen;
2. De aan de fracties betaalde voorschotten over 2011 definitief vast te
stellen;
3. De geconstateerde bedragen die door betreffende fracties zijn besteed aan
campagne- en verkiezingsactiviteiten terug te vorderen en
4. In te stemmen met het door betreffende fracties ten laste van de
fractievergoeding brengen van de geconstateerde naheffingsaanslagen door
de belastingdienst.
Toezegging
Commissieadvies
Het onderwerp kan als hamerstuk worden geagendeerd voor PS.
Bespreekpunten

9. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.

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://wvw/.flevoland.nl/bestuurorganisatie/ provinciale staten / vergaderingen/ uitzendingen /

