
 

 

  B e s l u i t e n l i j s t  

 
 
 Registratienummer: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Aanwezig: De dames Azarkan (PvdA), Broen (VVD), Rötscheid (D66) en Smeels-Zechner (VVD). 

De heren Van der Avoird (PvdD), De Boer (SGP), Hopster (CDA), Jansen (50PLUS), Korteweg 

(GroenLinks), Van der Linden (SP), Post (ChristenUnie), Van Ravenzwaaij (SP), Smetsers (D66), van 

Vliet (VVD), Boutkan (PVV) en van Ginkel (PVV).  

 

Voorzitter: de heer Bosma   

Commissiegriffier: de heer Liedekerken  

College van GS:  de heer Appelman     

 

Afwezig: Gijsberts (VVD), 

 

 

Aanvang: 19.00 uur 

Sluiting: 21.45 uur 

 

1. Opening 

  De voorzitter opent de vergadering. 

 Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Schotman (CDA)     . 

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

  

Besluit De heer Jansen (50Plus) kondigt voor 6 januari 2016 een beeldvormend 

agendapunt aan over het actieplan Werkgelegenheid 50 plussers, dat door zijn 

fractie is opgesteld.  

Mevrouw Broen wenst de toekomst van de OMFL te agenderen voor februari 2016. 

Dit n.a.v. een toezegging van gedeputeerde Appelman. De commissie stemt in 

met beide agenderingsverzoeken. 

 

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 7 oktober 2015 en 14 oktober 2015  

Toezegging n.v.t. 

Besluit Ten aanzien van de besluitenlijst van 14 oktober, besluit de commissie de 

navolgende toezegging in de besluitenlijst op te nemen: 

Gedeputeerde Lodders zegt toe dat Flevoland zich aansluit bij de lobby van 

Overijssel voor de opwaardering van de N50 (begrotingsdoel 4.6.5 in de begroting 

van Provincie Overijssel).  

Deze toezegging wordt eveneens opgenomen in de Lijst van Toezeggingen. 

 

De besluitenlijsten van 7 en 14 oktober 2015 worden conform vastgesteld. 
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5. Doeltreffendheidsonderzoek naar de TMI-regeling (Randstedelijke Rekenkamer) 

Toezeggingen 1. Gedeputeerde Appelman zegt tot dat in het 1e of 2e kwartaal van 2016 

de Economische Visie (inclusief MKB en financieringsinstrumentarium) in 

de commissie geagendeerd kan worden. 

2. Gedeputeerde Appelman zegt toe dat PS in het 2e kwartaal 2016 een 

statenvoorstel inzake het uitvoeringsprogramma Financiering & support 

MKB krijgt aangeboden. 

3. Gedeputeerde Appelman zegt toe dat, in overleg met de 

agendacommissie, in het 1e kwartaal 2016 een workshop over het 

instrumentarium voor versterking MKB met de commissie wordt 

georganiseerd. 

Commissieadvies Hamerstuk voor de PS-vergadering van 25 november 2015 

Bespreekpunten n.v.t.      

 

6. Actualisatie investeringsbesluit Flevokust - BESLOTEN 

Toezegging Geen 

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS-vergadering van 25 november 2015 

Bespreekpunten geheim 

 

7. Rondvraag 

Bespreekpunten Geen 

 

8. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 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/bestuur-

organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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