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PvdA 
PROVINCIE FLEVOLAND 
Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 
Motie ''.scholierenpagina Provincies en middenbestuur" 

Nummer motie: 
(in te vullen door vz/griftler) 

Naam indiener(s): 

Registratienr: 
In te vullen door DIV) 

Fractie: 

Remco Bosma 

Arie Stuivenberg i f 

VVD 

Tity Zeilstra 
< i ^ 

YV^ s ^ ^ 
SP 

PvdA 

Statenvergadering d.d.: 
Agendapunt: 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op: 27 mei 2010 

Overwegende dat: 
• Op donderdag 18 februari 2010 is in het provinciehuis van Flevoland het Nationaal Jeugddebat 

gehouden is waarbij vanuit de provincie de volgende politici hebben deelgenomen: Remco Bosma . Tity 
Zeilstra. Joep Kramer en Arie Stuivenberg. 

• Jongeren in dat debat hebben aangegeven dat alleen in de bovenbouw tijdens het vak maatschappijleer 
er 'iets' gedaan wordt aan politiek. 

• Jongeren aangeven dat zij te weinig worden gestimuleerd om zich te verdiepen in de politiek. 
• Dat zij graag informatie ontvangen die op hun behoefte is afgestemd. 

Voorts overwegende dat: 
• Er vanuit de provincie toegezegd is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van scholieren. 
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• Toevoegen van deze informatie het aantal bezoekers van onze provinciale internetsite kan doen 

toenemen. 

Verzoeken het college: 
• Een pagina op onze eigen website in te richten die gericht is op middelbare scholieren waarin uitleg 

wordt gegeven wat de provincie nu precies doet. In een apart gedeelte van die pagina, ten behoeve van 
de bovenbouw, specifiek ingaan over de rol van de provincie in het 'middenbestuur'. 

• Deze scholierenpagina onder de aandacht te brengen van alle middelbare scholen binnen Flevoland. 
• De tlnanciering van de activiteiten die voortkomen uit deze motie te financieren uit het reguliere budget 

voor het onderhoud van de website. 

En gaan over tot de orde van de dag. 



Ondertekening 
Naam: 
Remco Bosma 

Fractie: 
VVD 

Arie Stuivenberg l/^. SP 

Tity Zeilstra PvdA 

(in te vullen door voorzitter en griffier) 
Besluitvorming PS: 

Voor: 
Tegen: 

leden 
leden 

Motie aangenomen / verworpen 
Datum: 

Griffier Voorzitter 

NB: Deze motie gelieve digitaal te zenden naar digitaalaichiefu/)t1evoland.nl 

http://t1evoland.nl

