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Aanwezig: De dames De Waal (SP) en Verbeek (SP). 
De heren Van der Avoird (PvdD), Claessens (CDA), Kok (D66), Vermeulen (D66), Van Slooten (CDA), 
Kok (PVV), Korteweg (GroenLinks), Jansen (50Plus), De Jager (PvdA), Simonse (SGP), Ferdinand 
(ChristenUnie), Van Vliet (VVD) en Bosma (VVD). 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels-Zechner  
Commissiegriffier: de heer Karens  
College van GS:  de heren Stuivenberg en Rijsberman   
 
Afwezig: Mevrouw Joosse (PVV). De heren Gijsberts (VVD), Hopster (CDA),  Miske (GroenLinks), Post (ChristenUnie), Janssen 
(PVV), en Boshuijzen (S+F), 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.24 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuijzen. De heer Miske zal 

worden vervangen door de heer Korteweg. 
• De heer Verbeek is afwezig en zal worden vervangen door de heer Rijsberman 

(Agendapunten 5 en 7) 
 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 18 november 
Toezegging - 
Besluit De besluitenlijst van 18 november wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies - 
 
5. Lange Termijn Planning (LTP) en Lijst van moties en toezeggingen 
Toezegging  
Besluit De commissie stemt in met het voorstel van het college om de toezeggingen B18, 

B19, B22, B33, B33 (2e nummering), B35, B42 en B54 af te voeren van de lijst 
toezeggingen. 
De commissie wenst dat de LTP en Lijsten moties en toezeggingen voortaan de 
vrijdag voor de vergaderronde aan de bundel worden toegevoegd. 

Bespreekpunten - 
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6. Wijziging algemene subsidieverordening Flevoland (ASF) 2012 
 
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie adviseert om het voorstel als hamerstuk te agenderen in de PS 

vergadering van 25 november 2015. 
Bespreekpunten - 
7. Verordening Rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en commissieleden 2015 
Toezegging - 
Commissieadvies Gegeven enkele omissies in de stukken geeft de commissie toestemming om het 

voorstel kort te bespreken, maar het voorstel terug te laten keren in een 
volgende vergaderronde voor oordeelsvormende bespreking. Vanuit de commissie 
zal dan het statenlid mevrouw Shasta Rötscheid worden uitgenodigd voor een 
toelichting door haar lidmaatschap van de ORDPA werkgroep. 

Bespreekpunten - 
8.  Nota reserves en voorzieningen  
Toezegging De heer van Vliet (VVD) zal een amendement voorbereiden bij het dictum. 

Commissieadvies De commissie adviseert om het voorstel als bespreekstuk te agenderen in de PS 
vergadering van 25 november 2015. 

Bespreekpunten - 
9. Subsidie Palenscherm Urk  
Toezegging De portefeuillehouder zegt toe de subsidieaanvraag en het projectvoorstel van de 

gemeente Urk en de motie die is ingediend bij de besluitvorming destijds ter 
beschikking te stellen voor de behandeling in de staten van 16 december. 

Commissieadvies De commissie adviseert om het voorstel als hamerstuk te agenderen in de PS 
vergadering van 25 november 2015. 

Bespreekpunten - 
10. AER Summerschool 
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie stemt in met het voorstel en het feit dat de commissie economie 

de delegatie aanwijst.  
Bespreekpunten De commissie wenst een voorstel van de delegatie hoe de commissie/Staten bij 

de resultaten van de Summerschool worden betrokken. 
11. Europa begeleidingsgroep 
Toezegging - 
Besluit De commissie ontvangt een nieuw voorstel ter bespreking op 13 januari 2016. 

Hierin zijn de geschetste opties verder uitgewerkt. Tijdens deze vergadering zal 
de commissie een definitieve keuze maken over de werkwijze en de 
commissieleden aanwijzen die de commissie bestuur vertegenwoordigen in de 
begeleidingsgroep. 

Bespreekpunten - 
 
10. Rondvraag 
Toezegging Over drie onderwerpen is een rondvraag gesteld: 1. De stand van zaken 

uitvoering motie IPO, 2. De nieuwe datum voor de reis naar Brussel en 3. De 
dienstreizen van GS. Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat GS beoordeelt van 
welke dienstreizen de staten in de toekomst de afweging van GS zullen 
ontvangen en worden daarover geïnformeerd.  

Bespreekpunten - 
 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.24 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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