
^ 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 
Commissie B & S 

Registratienummer: 

1593322 

Besluitenlijst Commissie Bestuur & Samenleving van 5 maart 2014 

Aanwezig: 
Mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren, R.P.G. Bosma (VVD), L. Ferdinand 
(Christenunie), C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), C. Korteweg (GroenLinks) en J. Kramer (WD), dames 
J. Meurslng-Stam de Jonge (VVD) en M. Luyer (CDA), heren R.J. Siepel (ChristenUnie), J.N. Simonse 
(SGP), dames S. Rötscheid (D66) en G. van der Struijk-Oost (50PLUS), de heer A. Stuivenberg (SP), 
mevrouw S. Verbeek (SP) en de heer J. van Wieren (CDA) 

Commissievoorzitter: de heer F. Brouwer 
Commisiegriffier: de heer H.R. Kalk 
CoUegevanGS: de heren A. Gijsberts en M.J.D. Witteman 

Afwezig met kennisgeving: : : 
Dames N. Arzarkan (PvdA) en M.C. Bax (PvdD) en de heren E.G. Boshuijzen (50PLUS) en L. Verbeek 
(CdK) 

Afwezig: 
Mevrouw I.B. Joosse (PVV) en de heer J.J. van Klaveren (PVV) 

Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 16.40 uur 

Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 
Bericht van verhindering ontvangen van de dames N. Arzarkan (PvdA), M.C. Bax 
(PvdD) en de heren E.G. Boshuijzen (50PLUS) en L. Verbeek (CdK). Deheer Sloot 
zal later arriveren. 

Agendapunt 2 Vaststetlén agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

Agendapunt 3 Mededelingen 
De heer Verbeek (CdK) zal bij de agendapunten 7.2.a. en 7.2.b. worden 
vervangen door gedeputeerde Witteman. 

Agendapunt 4 Vaststelling besluitenlijst van 5 februari 2014, lijst van moties en lijst van 
toezeggingen 

Toezegging Geen. 
Besluit 6es/uiten//jst 

De besluitenlijst van 5 februari 2014 wordt conform vastgesteld. 
Naar aanleiding van de besluitenlijst licht Statenlid Van Wieren het uitblijven 
van de motie over accijnzen toe. 
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Lijst van moties 
De commissie besluit motie 85 te handhaven. Heeft een relatie met motie BS01. 
De commissie besluit de moties met de nummers: 72, 81 en 83 van de lijst af te 
voeren. 

Commissieadvies Lijst van toezeggingen 
De commissie adviseert toezeggingen met de nummers: 64, 107, 151, 152, 154, 
155, 160, 165, 166, 183 en bs 01 af te voeren van de lijst van toezeggingen. De 
commissie verzoekt de toezegging bs 02 te verplaatsen naar de commissie 
Ruimte & Leefomgeving. Het Presidium kijkt daarnaar. 
Commissie dringt aan op invulling toezegging nummer 184, februari is 
gepasseerd. 
De commissie verzoekt toezegging bs-05 aan te vullen met achter 'kaders.' 
:'Relevant is de vraag of het statuut voldoet. En wat is er uitgeleend.' 
De commissie verzoekt nav toezegging WKO (153) om agendering In een komende 
commissie van R6tL. 

Bespreekpunten Diverse moties en toezeggingen. 

Agendapunt 5 Lange Termijn Agenda 
Toezegging Geen, 
Besluit Conform vastgesteld. 
Bespreekpunten Geen. 

Agendapunt 6 Beeldvormende agendapunten 
Geen. 

Agendapunt 
7.1. 

Activeren stelpost nieuw beleid voor windenergie 

Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 11 februari 2014, nummer 1580017, besluiten: 
1. In te stemmen met de 10de Begrotingswijziging 2014, waarbij € 450.000 

wordt aangewend voor Windenergie en wordt overgeboekt van de Stelpost 
Nieuw Beleid naar de post Windenergiebeleid. 

2. In te stemmen orn ails volgt hèt bedrag van € 450.000,- aan te wenden: 
• Procesadvisering € 100.000; 
• Opstellen van het Regioplan € 110.000; 
• Strategische communicatie en Omgevingsmanagement € 80.000; 

; • Opstellen plah-AAER € 60.000 eh 
' Specialistlschè advisering € 100.000. '• •'• •[ 

Toezegging 1. Dê gedeputeerde zegt toe voor de begroting dat er een uitsplitsing komt van 
de financiën van 450.000 euro Inclusief advieskosten. 
2. Voor wat de Inhoud van het voorstel betreft zegt de gedeputeerde toe In de 
commissie Ruimte & Leefomgeving of langs schriftelijke weg (mededeling) een 
toellchting op hoofdlijnen te geven op de voortgang. 

Commissieadvies Bespreekstuk, ook in de Statenvergadering. Presidium wordt verzocht nadere 
traject vast te stellen. 

Bespreekpunten De Inhoudelijke en financiële kant van het voorliggende Statenvoorstel. 

Agendapunt 
7.2.a. 

Uitstel evaluatie IFA-programma 

Dictum 
Toezegging Gedeputeerde Witteman zegt toe namens het college dat voor het eind van deze 

statenperiode een evaluatie IFA wordt gehouden waarvan de omvang nog 
bepaald moet worden. 

Commissieadvies Hamerstuk voor 26 maart 2014 
Bespreekpunten Tijd, vorm en inhoud van de evalautie. 
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Agendapunt 
7.2.b. 

Vergroening provinciaal wagenpark (motie 53) 

Dictum Geen 
Toezegging Gedeputeerde Witteman zegt toe dat het college komt met een nieuwe visie op 

de Vergroening provinciaal wagenpark in een mededeling en daarbij ook mee te 
nemen het duurzame inkoopbeleid. Er wordt In overleg met de 
portefeuillehouder gekeken naar een redelijke termijn voor nieuwe agendering, 
In leder geval in deze statenperiode, 

Commissieadvies De commissie wacht de nieuwe visie af nu het college de voorliggende 
mededeling Intrekt. 

Bespreekpunten Vergroening wagenpark en duurzaam Inkoopbeleid. 

Agendapunt 
7.2.C.. •;: 

: Toetsingsbrief BZK en concept reactie Provinciale Staten 

Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het advies van Commissie Planning en 
; Control, nummer 1577425, besluiten: 
1. Kennis te nemen van de tpezlchtsbrief van de minister van BZK d.d. 20 

december 2013; 
2. Het advies van het college van Giédeputeerde Staten over de toezichtsbrief 

van de minister van BZK te betrekken bij het bespreken van uw definitieve 
standpunt; 

3. Het advies van de commissie Planning en Control van 5 februari 2014 daarbij 
te betrekken en 

4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptreactie van uw staten aan de 
minister van BZK. 

Toezegging De gedeputeerde zegt voor deze Statenperiode toe te komen met een notitie 
naar aanleiding van een Initiatief In Gelderland over eigen toezicht in relatie tot 
onder meer de nieuwe taken van gemeenten (artikel In Binnenlands Bestuur) en 
wijzigingen in het toezicht. 

Commissieadvies Hamerstuk voor 26 maart 2014. 
Bespreekpunten Geen. • • 

Agendapunt 
7.2.d. 

IPO Extra Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2014 

Dictum Geen. 
Toezegging Presidium zegt tóe dat het arrest van de Hoge Raad over fractievergoedingen 

voor raadsleden via de griffie wordt toegestuurd. 
Commissieadvies De cpmhilssle geeft de AV-vertegenwoordigers voor de agenda verschillende 

suggesties mee. 
Bespreekpunten IPO-agenda, belevingsonderzoek, rechtspositie Statenleden, IPO-huisvestIng en 

Gemeenschappelijke Werkorganisatie. 

Agehdapünt 
7.2.e. 

Notitie Zero based budgettering/advies Commissie Planning en Control (motie 
74) 

Dictum Geen. 
Toezegging Notitie Zero based budgetting (Zbb) (motie 74) Witteman. De gedeputeerde zegt 

toe in de eerstkomende commissie Planning en Control te komen met een 
behandelschema voor de Invulling van de geuite wensen. Na de zomer verschijnt 
er dan een startnotitie. De commissie dringt aan op vingeroefeningen met Zbb 
niet gerelateerd aan het huidige begrotingsproces, in de commissie Planning en 
Control samen met college en ambtelijke organisatie en na verloop van ti jd een 
terugkoppeling naar de Statencommissie. De meerderheid dringt aan op één 
nader te bepalen onderwerp. Men staat open voor een bredere Insteek dan 
alleen Zbb. 
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Commissieadvies De commissie legt het onderwerp terug bij de commissie Planning en Control. 
Bespreekpunten Geen. 

Agendapunt 8 Rondvraag 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe over jeugdzorg te komen met een nieuwsbrief 

beeld waarmee de gemeenten momenteel bezig zijn. Vervolgens Is het aa 
commissie de vervolgstappen te bepalen. 

met een 
n de 

Commissieadvies Geen. 
Bespreekpunten Er wordt en pamflet jeugdzorg overhandigd aan gedeputeerde Witteman door 

CDA/ChristenUnle. Jeugdzorg en werkbezoek Nieuwland Erfgoedcentrum. 

Agendapunt 9 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16 .40 uur. 

Vastgesteld in dè Vergadering van 2 april 2014, 
comnnlssiegriffièr, : Voorzlttèr, 

H.R. Kalk F. BroLiwer / E. Sloot 

Noot:':; 
Alleen aah vastgestélde beslüiténlijstën kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt aüe besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenli1sten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen vah de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uit2endingen/ 


