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Besluitenlijst Statencommissie Bestuur & Samenleving van 14 januari 2015

Aanwezig:

De heer H. van Vliet, de heer J. van Wieren (CDA), de heer R.J. Siepel (ChristenUnie),mevrouw G.
van der Struijk (50PLUS), de heer G. Laagland (InwonersBelang), de heer C.J. Kok (PVV), mevrouw
I.B. Joosse (PVV), de heer J.N. Simonse (SGP), mevrouw M.C. Bax (PvdD), Mevrouw N. Azarkan
(PvdA), de heer E. Sloot (PvdA), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heer C. Korteweg
(GroenLinks), de heer Rijsberman (D66),mevrouw S. Rötscheid (D66), mevrouw S. Verbeek (SP), de
heer A. Stuivenberg (SP)
Afwezig:
de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), de heer R.P.G. Bosma (VVD), de heer S.J. Kok (D66), de heer J.
Kramer (VVD), mevrouw M. Luyer (CDA), mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD),
de heer L. Ferdinand (ChristenUnie)
Voorzitter: de heer E.F. Kunst
Griffier: mevrouw M.P.K. Hinzen
College van GS: de heer L. Verbeek
Afwezig:

en de heer M.J.D. Witteman

de heer B. Gijsberts

Aanvang: 14:00 uur
Sluiting: 16.30 uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Meursing en de heren Bosma
en Kramer van de VVD zij worden vervangen door de heer van Vliet. De heer
E.G. Boshuijzen is afgemeld en wordt vervangen door mevrouw G. van der
Struijk. Portefeuillehouder de heer B. Gijsberts is afwezig en wordt
vertegenwoordigd door de heer M. Witteman.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Besluit

Geen

4. Vaststellen besluitenlijst van 19 november 2014
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 19 november 2014 wordt conform vastgesteld.
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5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 14 januari 2015
Toezegging
Geen
Besluit
De lijst van Toezeggingen en de lijst van Moties van 14 januari 2015 worden
aangehouden en staan voor de volgende commissievergadering, 4 februari, op de
agenda.
6. Lange Termijn Agenda
Toezegging
Geen
Besluit
• Agendapunten Evaluatie Vergaderstructuur en Evaluatie Verbonden
Partijen worden een onderdeel van het Overdrachtsdocument PS 20112015. Deze staat op de agenda van de commissie B&S van 4 februari.
• Agendapunt ‘Evaluatie Handvest Informatievoorziening’ wordt – zoals
reeds in het seniorenconvent is besloten - uitgesteld tot na de
verkiezingen.
• Op agenda van 4 februari wordt een direct door te geleiden agendapunt
‘Eindrapportage eindverantwoordelijkheid Fractievergoedingen 2013’
toegevoegd.
Bespreekpunten

Geen

7.a. Voortgang Transitie Jeugdzorg
Toezegging
• Gedeputeerde Witteman zegt toe dat een kort A4 wordt aangeleverd
waarin aangegeven wordt hoe de 1,5 miljoen besteed gaat worden aan
snijvlak projecten.
Commissieadvies Geen
8.a. Evaluatie IFA
Toezegging

Commissieadvies

•

Portefeuillehouder Verbeek zegt toe middels een mededeling een
overzicht aan te leveren van de substantiële werkgelegenheid welke
direct veroorzaakt is door de gegeven subsidie. Hierbij worden het
oorspronkelijke -en het gerealiseerde doel meegenomen. De vorm en
planning van het overzicht zijn afhankelijk van de beschikbare ambtelijke
capaciteit en voor zover gegevens beschikbaar zijn. Er zal worden
geprobeerd dit in deze termijn nog aan te leveren.

•

Portefeuillehouder Verbeek zegt toe met de betreffende Gedeputeerden
te overleggen dat de commissie aangeeft dat een overzicht gewenst is
van de inhoudelijke voortgang van de projecten, gebaseerd op cijfers. De
commissie zal over het resultaat middels een mededeling op de hoogte
gebracht worden.

Geen

8.b. Oprichting internationale vereniging zonder winstoogmerk t.b.v. Purple
Toezeggingen
Geen
Commissieadvies Hamerstuk
8.c. Evaluatie functioneren commissie Bestuur en Samenleving 2011 - 2015
Commissieadvies Evaluatie wordt opgenomen in het Overdrachtsdocument Provinciale Staten 2011
- 2015
9. Rondvraag
Geen
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10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 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://www.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

