B e s l u i t e n l i j s t PS
Opinieronde 3
Registratienummer:
1451623

Besluitenlijst Opinieronde 3 van Provinciale Staten van Flevoland van 16 januari
2013
Aanwezig:

Rondevoorzitter: de heer E.F. Kunst
De heren F. Boundati (PvdA), L. Ferdinand (ChristenUnie), ), CA. Jansen (PVV), S.J. Kok (D66) en C.
Korteweg (GroenLinks), mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), heren R.T. Oost (CDA), E.F.
Plate (WD) en J.N. Simonse (SGP) en mevrouw G. van der Struijk-Oost (50PLUS)
Rondegriffier: de heer R. Kalk
College van GS: de heer A. Gijsberts (VVD)

Aanvang: 16.00 uur
Sluiting: 17.00 uur
Agendapunt
Dictum
Toezegging
Rondeadvies

Bespreekpunten

VastgestejfÓ'in df
griffier.

AER Summerschool
Geen.
Geen.
De AER-delegatie komt in overleg met het Presidium met een voorstel voor een
vervolgbijeenkomst met PS bijvoorbeeld in de vorm van een mededeUng waarin
zij PS Informeert over de deelname aan en invulUng van de AER-bi'jeenkomst
2013 te Zweden.
De suggesties worden ambteUjk meegenomen naar het voorbereidend overleg in
het organisatiecomité. PVV en SOplus zien nut en noodzaak niet zitten.
De AER Summerschool-delegatie 2012 en de AER-Summerschool leden verzorgden
een presentatie waarin werd ingegaan op de resultaten van het bezoek in 2012
aan de Azoren en werd vooruitgekeken naar de bijeenkomst van de AER
Summerschool In 2013 te Zweden. Er wordt stilgestaan bij een aantal
verbetervoorstellen, inmiddels besproken of nog te bespreken (effectiviteit
b1jeenkomst)in het organisatiecomité en InhoudeUjke suggesties (Floriade, eigen
workshop, meenemen mensen uit onderwijs en bedrijfsleven)voor de opzet voor
2013. Ook wordt van gedachten gewisseld over de verdere deelname aan het
organisatiecomité door Gedeputeerde Staten (GS). GS opteert nog een
Udmaa^chap van 1 jaar.
/
aderjR^an Provinciale Staten van 6 februari 2013,
voorzitter,,

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.
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Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://vww.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/.

