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Besluitenlijst Statencommissie Bestuur van 13 januari 2016 

Aanwezig: De dames Joosse (PVV), Verbeek (SP) en De Waal (SP). 
De heren Van der Avoird (PvdD), Boshuijzen (S+F), Claessens (CDA), Kok (D66), Vermeulen (D66), 
Van Slooten (CDA), Kok (PVV), Miske (GroenLinks), Jansen (SOPlus), De Jager (PvdA), Simonse (SGP), 
Post (Christenunie), Van Vliet (WD) en Bosma (VVD). 

Voorzitter: mevrouw Smeels-Zechner 
Commissiegriffier: de heer Karehs 
College van GS: de heren Stuivenberg en Rijsberman 

Afwezig: De heren Gijsberts (WD), Hopster (CDA), Ferdinand (ChristenUnie) en Janssen (PW). 

Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 23.19 uur 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Ferdinand, die wordt 
vervangen door de heer Post . 

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt gewijzigd vastgesteld: 
Bij agendapunt 5 wordt een inspreker gemeld; de heer Van Holk; 
Op verzoek van de SGP-fractie stemt de commissie in met het bespreken 
van het normenkader voor de accountant onder punt 6b. 

3. Mededelingen 

Besluit Er zijn geen mededelingen gedaan. 

4. Vaststellen besluitenlijst van 9 december 2015 
Toezegging 
Besluit De besluitenlijst van 9 december 2015 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies 

5. Startnotitie Cultuurnota 
Toezeggingen De portefeuillehouder, de heer Rijsberman, zegt toe dat hij zich waar 

mogelijk zal inzetten erop toe te zien dat gemeenten leegstaande of 
leegkomende kerkgebouwen in de (noordoost)polder veilig stellen. 
De portefeuillehouder komt met een voorstel om in de eerste fase van de 
beleidsontwikkeling nog een keer van gedachten te wisselen met de 
commissie bestuur over de doelstellingen en de richting van het 
cultuurbeleid op basis van de bijdragen uit deze commissiediscussie. 
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De portefeuillehouder zegt toe de uitgebreide beoordeling van de 
gestelde vragen over het Festival Oude Muziek mee te nemen in de 
beantwoording van de door de. PVV-f ractie gestelde vragen. 

Commissieadvies De commissie adviseert om het voorstel als bespreekstuk te agenderen in de PS 
vergadering van 27 januari 2016. 

6. Management Letter 
Toezegging -
Commissieadvies De commissie bespreekt de Management Letter na een korte toelichting van de 

heer Sebel en mevrouw Van Tongeren (PWC) en neemt deze voor kennisgeving 
aan. 

6b. Normenkader 
Toezegging De SGP-fractie kondigt een Ihitiatiêfvoorstel voor een separate opdracht aan de 

accountant om het bestaahide normehkader voor 2015. uit te breiden met het 
provinciale inkoop-en aanbestedingsbeleid. 

Commissieadvies 

. ̂  •' •••• '-̂  7. Terugkoppeling intervisiègroep sturing P&C 
Toezegging 
Commissieadvies De córnmissie neerfit de terugkoppeling voor kennisgeving aan. 

8. IFA Innovatiefabriek 
Toezegging 
Commissieadvies De commissie besluit de volgende wensen en bedenkingen van de verschillende 

fracties aan PS voor te leggen: 

PvdA-fractie 
Bedenking: Het voorstel leidt niet tot voldoende directe 
werkgelegenheid, dit aandeel blijft achter.. 

- Bedenking: Twijfel of het bovenlokale karakter van; het project wel 
wordt bereikt, óf de effecten ook neerslaan in andere gemeenten dan 

/Alrnere.' 
- Bedenking: Richt het voorstel zich niet teveel op de fysieke 

: infrastructuur, innovatief karakter dat zit niet 1n stenen 
- Bedenking: Bedenking bij het structurele karakter vari dé exploitatie na 
. ; . de projectfase. 

GroepLinks-fractie 
Bedenking: De functionaliteiten zijn goed maar hoeven niet direct in de 
innovatiefabriek plaats te vinden. 
Bedenking: Niet investeren in een fysieke infrastructuur (stenen) maar 
in de functionaliteit en de digitale infrastructuur. 
Bedenking: De krachten bundelen om niet nog een nieuwe 
ondersteunende structuur neer te zetten naast al bestaande (één 
loketfunctie). 
Bedenking: Is de innovatiefabriek wel geschikt om benut te worden door 
ondernemers uit de Noordoostpolder (anders dan Almere) 

PvdD-fractie 

Bedenking: De projecten zijn onvoldoende concreet gedefinieerd. 

PVV-/racf;e 
Bedenking bij de levensvatbaarheid van ideeën omdat een grondige 
analyse ontbreekt, de ideeën niet vraaggestuurd zijn, de specifieke 
doelgroepen die worden bedient onduidelijk zijn, de maatschappelijke 
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vraagstukken die worden opgelost zijn niet duidelijk en de bijdrage aan 
de werkgelegenheid is minimaal. Het risico is te groot dat de fabriek 
fysiek staat maar dat de invulling niet van de grond komt. 

50+-/racf;e 
Bedenking: Als er dwarsverbanden met OMVL zijn dan is dat een 
bedenking 

S+F-fractie 
Bedenking dat het risico op staatsteun te groot is binnen het IFA ; 
voorstel. 

De commissie adviseert verder om het voorstel als bespreekstuk te agenderen in  
de PS vergadering van 27 januari 2016. / . - Jr ; • : 

9. Europa begeleidingsgroep 
Toezegging ' 
Commissieadvies De heer Van Slooten kandideert zich als voorzitter van de begeleidingsgroep. De 

commissie stemt in met zijn voorzitterschap. Daarnaast kandideert de heer 
Vermeulen zich als lid en ook hij wordt door de commissie aangewezen. De 
commissie bestuur geleid het voorstel door naar de andere commissies voor de 
overige benoemingen. - • ; 

7. Rondvraag 
Toezegging De portefeuillehouder zegt toe de 217a onderzoeken van de afgelopen jaren op 

een rij te zetten voor de staten. 
Bespreekpunten 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.19 uur. 

Noot: 
. Alleeh aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Ü kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.  
Hef 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 / 


