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Verslag van de vergadering van de commissie voor Algemene Zaken  
van 16 april 2003  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

Dhr. M. van Daalen (voorzitter), dhr. W.R. Ruifrok (PvdA), dhr. J.P. Slicht (PvdA ), C.A.A.A. Maenhout 

(VVD),  

dhr. A.H.R. Leijten (CDA), dhr. R.J. Siepel (ChristenUnie),  dhr. E. Schaap (GroenLinks), dhr. J.I. Crebas 

(D66),  

dhr. P.H. Walraven (SP), dhr. L.H.N. Lammers (LPF), dhr M. Bogerd (SGP), dhr. M.J.M.M. Jager (CdK),  

mw. A. Doesburg (statengriffier), dhr. W. Keizer (secretaris), mw. L.J. Fer (uitvoerend secretaris) 

 

Afwezig zijn: 

dhr. A.L. Greiner (CDA), 

 

Ook aanwezig zijn: 

Mw. S. de Vries (Statengriffie) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Omdat dit de eerste vergadering is na de 

Statenverkiezing van 11 maart jl. en een aantal nieuw gekozen leden in de vergadering aanwezig is, stelt 

de voorzitter voor een kennismakingsrondje te maken. Aldus geschied. 

De SGP-fractie vraagt om een agendapunt toe te voegen. De vergadering en de voorzitter gaan akkoord 

en toegevoegd wordt agendapunt 8: werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. 

 

2. Verslag  

De voorzitter meldt dat het de gewoonte is om opmerkingen rond het verslag schriftelijk of per e-mail (via 

lucia.fer@flevoland.nl) in te dienen. Voor dit verslag zijn er geen schriftelijke opmerkingen 

binnengekomen derhalve wordt het verslag conform vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat hij bericht van verhindering ontvangen heeft van de heer Greiner van de CDA-

fractie. 

De PvdA-fractie meldt dat niet het commissielid Bos maar beoogd fractievoorzitter, de heer Ruifrok deze 

vergadering bezoekt. De heer Bos is afwezig in verband met collegeonderhandelingen. 

De CdK deelt mede dat het college heeft besloten om bij de Europese Commissie een aanvraag voor 

subsidie in te dienen, in het kader van het TACIS programma voor een project dat in samenwerking met 

Dmitrov is opgezet. Het project dat in de jaren 2004 en 2005 zal kunnen worden uitgevoerd is ten 

behoeve van de oprichting en versterking van patiëntengroepen in de zorgsector. Het gaat daarbij om de 

emancipatie van patiënten ( en hun familieleden) die drug- en/of alcohol verslaafd zijn, tienermoeders en 

om mensen die misbruikt zijn. In het najaar zal het besluit van de commissie omtrent deze aanvraag 

bekend worden. De CdK benadrukt dat de inzet van de provincie bestaat uit menskracht dat in de 

individuele werkplannen is ingepland. 

De LPF-fractie vraagt zich af of het om een provinciaal uitwisselingsprogramma gaat? 

De GroenLinks-fractie meent dat TACIS een Europeesprogramma is en vraagt zich daarom af of de 

provincie fungeert als projectaanvrager en of zij daarvoor de nodige expertise in huis heeft. 

De CDA-fractie wil weten of subsidiëring afhankelijk is van cofinanciering. 
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De CdK antwoordt dat het TACIS-programma te maken heeft met het bevorderen van contacten tussen 

diverse groepen in de samenleving. De provincie is geen projectnemer. Zij bevordert, stimuleert en stelt 

middelen ter beschikking tussen diverse groepen door hen o.a. met elkaar in contact te brengen. In dit 

geval gaat het om een project dat in samenwerking met Dmitrov is opgezet. Dit is niet vergelijkbaar met 

Europese programma’s. Daarbij komt ook nog dat Europese gelden niet voor Russische doeleinden 

ingezet mogen worden. De cofinanciering van de provincie bestaat uit menskracht. 

De voorzitter deelt mee dat de Algemene beschouwingen zullen plaatsvinden op 14 en 15 mei a.s. 

Iedere spreker zal binnen 15 minuten het woord moeten voeren. Afdeling DIV die de digitale stukken 

samenstelt en verspreidt doet het verzoek aan de leden om hun reactie in eerste termijn en eventuele 

moties onder embargo, uiterlijk 12 mei 2003 voor 12.00 uur aan te leveren. Deze kunnen dan gekopieerd 

en bij binnenkomst uitgedeeld worden. Stukken kunnen digitaal aangeleverd worden bij 

dolf.zwart@flevoland.nl 

De CdK deelt mee dat een 4-tal stukken die o.a. te maken hebben met het financieel kader, actualisering 

en inschatting kansen/bedreigingen nu nog in productie zijn en tijdig naar de Statenleden zullen worden 

verzonden.  

Uit de discussie die hierna ontstaat, worden voor- en nadelen besproken. Deze leiden echter niet tot een 

wijziging van de opzet.  

 

4. Statenvoorstellen 

a. Voorjaarsnota 2003 

Ten aanzien van dit statenvoorstel worden er enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.  

De CDA-fractie  heeft geen opmerkingen, maar stelt in verband met kopje “Integraal ontwikkelingsplan 

Almere”, op bladzijde 18, de vraag waarom er wordt gesproken van vervanging van de interne 

projectleider.  

De VVD-fractie wil weten of er aanleiding bestaat een post proceskosten op te nemen. 

De SGP-fractie wil bij het onderdeel “Openbare orde en veiligheid” op bladzijde 4 weten of de opleiding- 

en trainingskosten uitsluitend bedoeld zijn voor de medewerkers van de medewerkers rampenstaf of ook 

voor degenen die zich bezig houden met uitvoering/handhaving van het Vuurwerkbesluit. 

De GroenLinks- PvdA- ,  en de ChristenUnie fractie zullen hun opmerkingen plaatsen in commissie 

FZWE. De fractie van LPF en D66 hebben geen opmerkingen en de SP fractie constateert dat de 

doelstellingen redelijk op koers liggen en complimenteert het ambtelijk apparaat met het resultaat. 

De CdK zegt toe het antwoord op de vraag van de CDA-fractie als noot bij dit verslag te plaatsen
1
. Als 

antwoord op de vraag van de VVD-fractie verwijst de CdK naar de Wet Kosten Bestuurlijke 

Voorprocedures waarbij indieners van een bezwaarschrift een proceskostenvergoeding kunnen vragen; 

vandaar dus een stijging van deze post. 

Tenslotte beantwoordt de CdK de vraag van de SGP-fractie: door te stellen dat intensivering van 

opleiding en training uitsluitend bedoeld is voor de circa 20 medewerkers om de personele bezetting van 

de provinciale staf te kunnen garanderen. 

Commissie AZ stemt in met de voorstellen. 

 

b.   Algemene wijziging (10
e
  wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland 

De commissie AZ heeft geen aan-/opmerkingen. 

 

5. Ter bespreking  

a Ontwerp begroting 2004 van het IPO 

De commissie AZ heeft geen op-/aanmerkingen en stemt in met het voorstel. 

 

6. Ter kennisneming aangeboden stukken 

De stukken onder 6.a en 6.b. worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. IPO aangelegenheden 

De CdK meldt dat het college, gedeputeerde Bouwmeester heeft aangemeld als AB lid IPO. 

De CDA-fractie wil weten of alle provincies instemmen met de aanpassing van de bestuurlijke 

organisatie IPO. De CdK antwoordt dat allen het provinciebestuur van Gelderland nog geen formeel 

besluit heeft genomen en hij geeft een korte toelichting over de bestuurlijke organisatie IPO zodat ook de 

nieuwe Statenleden daarvan op de hoogte zijn. 

 

 

 

 

                                                      

Noot: de tekst: “ ….. inhuur ter vervanging van de intern projectleider….”  dient ter verduidelijking als volgt te 

worden aangevuld: “….Inhuur ter vervanging van de medewerker bij de afdeling ROV die thans de functie 

van tijdelijke intern projectleider vervult….”. 
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8. Ingelast agendapunt: Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing 

De SGP-fractie: het lid, de heer Bogerd had zitting in de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing en nam als 

zodanig deel aan de vergadering “Vernieuwingsimpuls”. Momenteel gaat hij er niet naar toe omdat het 

werk van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing erop zit. Is het verstandig om iemand aan te wijzen om 

deze vergaderingen te blijven bezoeken? 

De CdK antwoordt dat de voortgang en implementatie van het dualisme een zaak van het presidium is. 

De provincie deed mee aan het pilot project dus zou het verstandig zijn deze vergaderingen te blijven 

bezoeken. 

De voorzitter antwoordt dat de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing nooit formeel is ingesteld en hij stelt 

nu vast dat aan de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing een einde is gekomen. Hij is van mening dat de 

statencommissie AZ beslist of de vergaderingen van Vernieuwingsimpuls bezocht moeten worden. 

Samen met de overige leden komt hij tot de conclusie dat er iemand afgevaardigd moet worden en 

daarom doet de voorzitter een dringend beroep op de heer Bogerd voorlopig genoemde vergaderingen 

te blijven te bezoeken. Tevens zal de voorzitter een beroep doen op de griffier daarin voor continuïteit 

zorg te dragen. 

Het SGP-lid, de heer Bogerd, aanvaardt de afvaardiging voorlopig. 

 

9. Rondvraag 

De SGP-fractie: wil weten of de griffie zich nu gaat bezig houden met het produceren van gedragscode 

PS. 

De griffie zal zich samen met afdeling BACO bezig houden met het maken van gedragscode voor PS, 

GS en CdK. 

De D66-fractie: hoe en op welk tijdstip geschiedt de indiening van namen voor verkiezing leden 1
e
 

Kamer? 

De CdK antwoordt dat de Wet voorschrijft dat dit op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur gebeuren 

moet. 

De secretaris deelt mee dat op 8 mei een introductiedag voor de Statenleden is gepland. Binnenkort 

krijgen alle statenleden hier schriftelijk bericht over. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter dankt de leden en sluit de vergadering om 13.25 uur. 

 

TOEZEGGINGENLIJST 

NR DATUM TOEZEGGING AFDOEN IN: 

1 26-06-2002 Discussie aangaan “hoe om te gaan met 

bezwaarprocedures waarbij een onafhankelijke 

commissie aan GS adviseert. 

 

Voor maart 2003 

2 11-12-2002 GS beleggen een gesprek met de regionale media “hoe 

hen te betrekken bij commissie-/statenvergaderingen” 
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