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Aanwezig: 
Dames N. Azarkan (PvdA) en M.C. Bax (PvdD), de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), mevrouw F.J.E. 
Boode-Groot Nibbelink (PvdA), mevrouw I.B. Joosse (PVV), de heren C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), 
C. Korteweg (GroenLinks) en J. Kramer (VVD), dames J. Meursing-Stam de Jonge (VVD) en M. Luyer 
(CDA), de heren R.J. Siepel (ChristenUnie) en J.N. Simonse (SGP), dames S. Rötscheid (D66) en, de 
heer A. Stuivenberg (SP), en de heer J. van Wieren (CDA) 
 
Commissievoorzitter: de heer E.F. Kunst   
Commissiegriffier: de heer B. Kunnen  
College van GS: de heer J. Lodders en de heer M.J.D. Witteman 
 
Afwezig: de heren R.P.G. Bosma (VVD) en L. Ferdinand (ChristenUnie), mevrouw S. Verbeek (SP) 
 
 
Aanvang: 14:00 uur 
Sluiting: 17.45 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  mevr. Verbeek. 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De voorzitter maakt melding van de start van een begeleidingsgroep uit de staten 

die zich bezig gaat houden met de evaluatie van het Handvest Actieve 
Informatieplicht. 
Tevens roept hij de aanwezige Statenleden op om zich aan te melden voor het 
Forum Triple Helix op 4 november aanstaande in het provinciehuis in Utrecht. 

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 3 september 2014  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 3 september 2014 wordt met in achtneming van een kleine 

wijziging vastgesteld: de in de rondvraag opgevoerde heer Simonse moet zijn 
mevr. Joosse. 

Commissieadvies  
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 8 oktober 2014 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezegging   38    te handhaven. De fractie van de VVD 
verzoekt dit onderwerp te agenderen voor deze commissie. 
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De commissie besluit de toezeggingen  Bs-nrs 10, 18, 19, 24, 26, 27, 33 en 34 van 
de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert motienr. 7 op te nemen op de lijst van door Provinciale 
Staten af te voeren moties.  

Bespreekpunten       
 
6. Lange Termijn Planning 
Toezegging  
Besluit Geen opmerkingen. 
Bespreekpunten  
 
7. Beeldvormende Agendapunten 
7.a. Voortgang Transitie Jeugdzorg  
Inspreekrecht  De heer M. Jansen spreekt als verontruste inwoner in over dit onderwerp. 
Commissieadvies De commissieleden worden bijgepraat door mevr. Prins, voorzitter Bestuurlijk 

Overleg Jeugdzorg-WMO en gedeputeerde Witteman. Er worden diverse vragen 
gesteld en beantwoord. Het onderwerp leidt niet tot een statenvoorstel. 

  
7.b. Projectidee IFA, gezondheid en Welzijn, innovatiecentrum Almere, presentatie en vragen 
Toezegging 1.gedeputeerde Lodders zegt toe , vóór de volgende commissiebehandeling met 

een nadere onderbouwing te komen van het IFA-waardig zijn van dit project. 
2.gedeputeerde Lodders zegt toe vóór de volgende commissievergadering met 
nadere informatie rond dit project te komen, waaronder de exploitatiebegroting 
en een lijst van organisaties die inmiddels hebben toegezegd om mee te doen 
met dit project. 
3.gedeputeerde Lodders zegt bij monde van wethouder Peeters (Almere) toe dat 
er een overzicht komt van de diverse investeringen die rond dit project door 
Almere zijn gedaan. 

Commissieadvies De commissie wordt uitgebreid geïnformeerd over dit project door wethouder 
Peeters van Almere en de heer Dugour van het bestuur van het IFA-project. De 
commissie adviseert het onderwerp voor de komende commissievergadering als 
oordeelsvormend onderwerp te agenderen. 

  
 
8. Oordeelsvormende agendapunten 
8.1 Direct door te geleiden stukken 
-geen 
  
8.2 Bespreekpunten 
a. Zomernota 
Toezegging Gedeputeerde Witteman zegt toe dat de directie in deze commissie tijdens de 

begrotingsbehandeling een toelichting zal geven op de organisatieontwikkeling. 
Commissieadvies De Zomernota kan als Bespreekstuk naar de PS-vergadering van 29 oktober. 
Bespreekpunten  
  
     
9. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten geen 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om   17.45    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/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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