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2008070 

Besluitenlijst Statencommissie Bestuur van 21 december 2016 

Aanwezig: 
WD: mevrouw Klijnstra en heer Gijsberts 
PW: mevrouw Joosse en heer Kok 
CDA: heer Claessens en heer Van Slooten 
SP: mevrouw De Waal 
D66: heer Kok en heer Vermeulen 
PvdA: heer De Jager 
Christenunie: heer Hofstra 
50Plus: heer Jansen 
GroenLinks: heer Miske 
SGP: heer Simonse 
PvdD: heer Van der Avoird 
Senioren+Flevoland: X 

Voorzitter: mevrouw Smeels 
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen 
College van GS: de heer Rijsberman 

Afwezig: heer Ten Napel, mevrouw Verbeek, heer Post, heer Boshuijzen, heer Jansen 

Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: ca. 23.00 uur 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuijzen. Mevrouw Klijnstra 
en mevrouw de Waal zijn later aanwezig. 

2. Vaststellen agenda 
Besluit Op verzoek van de gedeputeerde Rijsberman worden agendapunten 8, 9 

en 10 naar voren gehaald. Op deze manier kan de heer Rijsberman in de 
commissie Ruimte aanwezig zijn. 
De agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen 
De evaluatie van de commissie in de eerstvolgende commissie wordt 
aangekondigd. 
De heer Vermeulen geeft een terugkoppeling van de intervisiegroep PaC. 
De heer Simonse doet nogmaals een oproep voor deelname aan de 
Intervisiegroep P&C. 

4. Vaststellen besluitenlijst van 23 november 2016 
Besluit De besluitenlijst van 23 november 2016 wordt conform vastgesteld. 



^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D B e s l u i t e n l i j s t 

Bladnummer 
2 

5. (was 8.) Bestuursmodel RRK 
• De heer van Vliet was namens de Staten bij dit traject betrokken. De 

heer Gijsberts vervangt de heer van Vliet. 
Besluit • Hamerstuk 11.01.2017 

6. (was 9.) Controleplan 
• Aanwezig is de accountant de heer Sebel van PWC. 

Commissieadvies • Geen vervolg 

7. (was 10.) Opschonen lijst M/T 
Commissieadvies • Af te voeren moties: B i l , BI2 

. Af te voeren toezeggingen: B20, B24, B25, B39, B53, B82, B84, B85, B87, 
B91, B92, B93, B94, B95, B97, B98, BI 01, 101-1, 101-2, BI 02, BI 03, BI 06, 
B107, B110, B i l l , B113 

• Aangehouden i.p.v. afvoeren Toezeggingen B90, B112. Bij deze 
toezeggingen dient aangegeven te worden of en in welke vorm een 
reactie is gegeven. 

8. (was 5.) Evaluatie verbonden partijen 
Commissieadvies • De agendacommissie wordt verzocht Deon beeldvormend te agenderen in 

de commissie Bestuur vanwege de structuur in de organisatie samen met 
portefeuille houder Stuivenberg. 

• De agendacommissie wordt verzocht om OMFL beeldvormend te 
agenderen in de commissie Bestuur vanwege de structuur in de 
organisatie samen met portefeuillehouder Appelman. 

• Voor de evaluatie verbonden partijen is geen besluitvorming nodig. De 
besluitvorming komt t.z.t. per partij in de staten. 

9. (was 6.) Omeevingsvisie - vanuit perspectief 'Ruimte voor initiatief' 
• De projectgroep omgevingsvisie maakt een uitgebreide ronde langs alle 

commissies om de Staten bij de voorbereiding te betrekken en geeft een 
eerste beeldvormende presentatie. 

• In januari en februari zijn de 2 volgende beeldvormende rondes. 

10. (was 7.) Cultuurnota 2017 - 2020 
Toezegging • De heer Rijsberman zegt toe in een later stadium terug te komen met de 

onderzoeksresultaten van de monitoring van de 
bibliotheekondersteuning. 

• De heer Rijsberman zegt toe voor de zomer 2017 te komen met de 
Invulling van de monitor. 

Commissieadvies • Bespreekstuk in PS 11.01.2017. 50Plus stemverklaring 

11. Rondvraa 3 
• Op verzoek van de heer Jansen van SOPIus en de heer Rijsberman komen 

het Initiatiefvoorstel over Startnotities en het 217A onderzoek samen 
oordeelsvormend op de commissieagenda van 25.01.2017. 

Toezegging • Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe de vraag of gemeenten, binnen 
de gestelde termijn van 6 weken, aanvragen hebben ingediend op het 
Jeugdhulpbudget die niet gehonoreerd zijn, te beantwoorden. 
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12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.00 uur. 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.  
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.  
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://wvw.flevoland.nl/bestuur- 
organisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/ 


