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Aanwezig: 
Mevrouw N. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (PvdD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink 
(PvdA), de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), mevrouw I.B. Joosse (PVV), de heer C.J. Kok (PVV), de 
heer S.J. Kok (D66), de heer C. Korteweg (GroenLinks), de heer J. Kramer (VVD),), mevrouw S. 
Rötscheid (D66), de heer R.J. Siepel (ChristenUnie), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer A. 
Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (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 heer G. Laagland (InwonersBelang), mevrouw M. Luyer (CDA), mevrouw J.L.E. Meursing-
Stam de Jonge (VVD de heer E. Sloot (PvdA), 
 
 
Aanvang: 14:00 uur 
Sluiting:   17.35    uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  de heren Laagland en Sloot    . 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt gewijzigd  vastgesteld. Agendapunt 8.1 wordt 

bespreekpunt. 
 
3. Mededelingen 
 geen 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 22 oktober 2014  
Toezegging geen 
Besluit De besluitenlijst van 22 oktober 2014 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 19 november 2014 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen   BS-41, BS-42 en BS-43    van de lijst af te 
voeren. 

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

 
6. Lange Termijn Planning 
Toezegging De voorzitter zal in overleg met de griffier bezien welke onderwerpen, die nog 
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niet van een datum zijn voorzien, al dan niet in deze statenperiode te 
agenderen. 

 
7.a.   Verdeelsystematiek Provinciefonds  
Toezegging Ged. Witteman zegt toe de tekst van de opdrachtverlening aan de Commissie 

herziening Verdeelsystematiek aan de commissieleden te doen toekomen. 
Commissieadvies De commissie neemt kennis van de besproken informatie. 
  
7.b.   Organisatieontwikkeling    
Toezegging geen 
Commissieadvies De commissie neemt kennis van de besproken informatie. De commissie heeft 

veel waardering voor de wijze waarop de directie de organisatieontwikkeling 
vorm geeft. 

  
 
8.1 a Legesverordenig 2015      
Toezegging geen 
Commissieadvies De commissie adviseert dit onderwerp als Hamerstuk op de agenda van PS van 26 

november aanstaande te plaatsen. 
  
8.2. a. IFA-project Gezondheid en Welzijn Almere, de Innovatiefabriek   
Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat hij na zal gaan wat de uitkomsten zijn van 

de discussie van destijds over de stroomdiagram IFA-projecten en op welke 
momenten PS in beeld zijn. 

Commissieadvies De commissie adviseert het onderwerp als Bespreekpunt op de agenda van PS 
van 26 november te plaatsen 

Bespreekpunten Meerdere commissieleden geven aan dat zij zich beraden op amendementen om 
de kaderstellende rol van PS m.b.t. dit project nader in te vullen. 

  
8.b. Financiering 7e  Landschapskunstwerk  
Toezegging geen 
Commissieadvies De commissie adviseert dit onderwerp als Hamerstuk te agenderen voor PS van 

26 november aanstaande. 
  
8.c. Rapport Fractieverantwoording 2012 PWC 
Toezegging geen 
Commissieadvies De commissie adviseert het onderwerp als Hamerstuk  te agenderen voor PS van 

26 november 2014. 
  
8.d.  Concept- 1e Begrotingswijziging Randstedelijke Rekenkamer 2014      
Toezegging geen 
Commissieadvies De commissie adviseert het onderwerp als Hamerstuk te agenderen voor PS van 

26 november 2014. 
  
 
9. Rondvraag 
 geen 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  17.35 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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