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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
J.N.J. Appelman (CDA), mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (SP), de heer J. L. Boogerd 
(SGP), de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), de heer R.P.G. Bosma (VVD), de heer W.R. Bouma (CDA), 
mevrouw B. Boutkan (PVV), de heer W. Boutkan (PVV), de heer A. Gijsberts (VVD), mevrouw T.G. 
Hoekstra (SP), de heer H.J. Hofstra (ChristenUnie), de heer W. de Jager (PvdA), de heer C.A. Jansen 
(PVV), de heer J.B. Janssen (PVV), de heer W. Jansen (50PLUS), mevrouw I.B. Joosse (PVV), 
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), de heer C.J. Kok (PVV), de heer H.A. van der Linden (SP), de 
heer J. Lodders (VVD), mevrouw M. Luyer (CDA), de heer S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. 
Papma (D66), de heer P.T.J. Pels (PvdA), de heer L. Post (ChristenUnie), de heer J. de Reus (VVD), 
de heer M.A. Rijsberman (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heer J. van Slooten (CDA), 
mevrouw M. Smeels-Zechner (VVD), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer R.J. Siepel (Christenunie), 
mevrouw J. Staalman (GroenLinks), de heer A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Rötscheid (D66), 
mevrouw S. Verbeek (SP), de heer P.M.S. Vermeulen (D66), mevrouw L. Vestering (PvdD), de heer 
H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw C.P.M. de Waal (SP). 
 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), B. Gijsberts (VVD) en  J. Lodders (VVD) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Er is geen bericht van verhindering ontvangen. 
 

 Vaststellen agenda 2.
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 

 Mededelingen 3.
  
Besluit Relevant voor de nieuw gekozen fractievoorzitters is het geplande 

seniorenconvent op 13 april. Hierbij zal worden stilgestaan bij de indeling van de 
fracties in de Statenzaal, de te vormen commissies, de Eerste Kamer 
verkiezingen, wensen ten aanzien van de reglementen van orde en het 
programma van de Statenconferentie. 
 
Verder relevant is de mogelijkheid dat u gevraagd kan worden deel te nemen aan 
een zogenaamde Integrale commissie op 15 april aanstaande. Dit is een ad-hoc 
commissie om een aantal onderwerpen voor te bereiden voor de 
Statenvergadering van 29 april.   
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4. Installatie en beëdiging Provinciale Staten 
In de Statenvergadering van 25 maart heeft de Commissie Geloofsbrieven 
geadviseerd over de toetreding en hierbij aangegeven dat de geloofsbrieven van 
de kandidaat-statenleden in orde zijn bevonden. De Staten hebben besloten de 
bevindingen van de commissie geloofsbrieven over te nemen. 

De beëdiging wordt in twee groepen verricht: 
De eed is afgelegd door: De heer Jan Nico Appelman (CDA), de heer Leonard 
Bogerd (SGP), de heer Wobbe Bouma (CDA), de heer Willem Boutkan (PW), 
mevrouw Tjitske Hoekstra (SP), de heer Harold Hofstra (CU), de heer Wout 
Jansen (50Plus), mevrouw Marianne Luyer (CDA), de heer Louwe Post (CU), 
mevrouw Chris Schotman (CDA), de heer Roelof Siepel (CU), de heer Sjaak 
Simonse (SGP), de heer Johan van Slooten (CDA), mevrouw Symaiah Verbeek 
(SP), de heer Paul Vermeulen (D66), de heer Huib yan VUet (VVD). 
De verklaring en belofte is afgelegd door: mevrouw Nora Azarkan (PvdA), 
mevrouw Melissa Bax (PvdD), de heer Erik Boshuijzen (50Plus), de heer Remco 
Bosma (WD), mevrouw Bianca Boutkan (PW), de heer Bert Gijsberts (WD), de 
heer Willem de Jager (PvdA), de heer Chris Jansen (PW), de heer Jan Janssen 
(PW), mevrouw Irene Joosse (PVV), mevrouw Janet Klijnstra-Rippen (VVD), de 
heer Kees Kok (PVV), de heer Henk van der Linden (SP), de heer Jaap Lodders 
(WD), de heer Simon Miske (GroenLinks), mevrouw Margriet Papma-Renema 
(D66), de heer Peter Pels (PvdA), de heer Jan de Reus (VVD), de heer Michiel 
Rijsberman (D66), mevrouw Shasta Rötscheid (D66), mevrouw Mirjam Smeels-
Zechner (VVD), mevrouw Judith Staalman (GroenLinks), de heer Arie Stuivenberg 
(SP), mevrouw Leonie Vestering (PvdD), mevrouw Ine de Waal (SP). 

5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 29 april 2015 
Statengriffier, . / " / " ^ ^ ) voorzitter. 

A. Kost L. Verbeek 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenUjsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenUjsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenUisten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn Uve terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 
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