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Wat de PC opviel / kwaliteit stukken       
PC 22-4-2022          
Commissie Statenvoorstel gedep. opmerking (zie ook besluitenlijst PC van 22 april  #2949993)  edoc's 

nr. 
PS 

IC SV Strategische Agenda 
Rijk-Regio 

JF Dictum is op verzoek van PC aangepast. In de commissie (18 mei) werd opgemerkt dat 
het dictum niet voldoende amendeerbaar was. 
In het dictum de condities laten vaststellen (oorspronkelijk onderschrijving)  en de 
hoofdlijnen opsommen t.b.v. amenderen of duidelijker naar de bijlage verwijzen. 

2945565 29-jun 

EMS SV Flevolands Archief  JNA Dictum volgend jaar uit te breiden met: 
- Kennis te nemen van de concept begroting ...... 
- Geen zienswijze op de concept begroting.....  
- Het bestuur / directeur middels  bijgevoegde brief over de onder 2 genomen besluit 
te informeren 

2939812 25-mei 

PC 21-3-2022          
Commissie Statenvoorstel gedep. opmerking (zie ook besluitenlijst PC van 30 maart #2936752 )  edoc's 

nr. 
PS 

RND SV Ontwerp Aanpassing 
zonbeleid en 
openstelling tweede 
tranche Structuurvisie  
Zon 

JF Beslispunt 1 is een lange zin, daardoor moeilijk te lezen.  2886238 20-apr 

PC 14 -2-2022 Geen opmerkingen         
Commissie Statenvoorstel gedep. opmerking edoc's 

nr. 
PS 

            

PC 17-1-2022          
Commissie Statenvoorstel gedep. opmerking edoc's 

nr. 
PS 



RND SV Vaststellen 
Uitvoeringsagenda 
Almere  

JdR Voor de statenleden helpt het als er een duidelijkere verwijzing naar de financiën in 
de programmabegroting wordt opgenomen. 

2866795 16-feb 

EMS SV Flevolands Fonds 
voor culturele 
ontwikkeling 

MR BESLISPUNTEN ZIJN AANGEPAST NA VERZOEK PC AAN PORTEFEUILLEHOUDER 
Beslispunt 1a: Na het besluit wordt dan het volgende dictum getekend: "De opzet van 
het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling vast te stellen zoals beschreven in 
bijgaande notitie (#2898862)". Dit beslispunt heeft geen zelfstandige inhoud (daarmee 
is het dictum niet zelfstandig leesbaar, zonder de notitie te lezen is niet duidelijk wat 
wordt besloten) en het beslispunt is slecht amendeerbaar. Graag op zijn minst de 
naam van de notitie in het basispunt opnemen en zo mogelijk de kernpunten van de 
opzet benoemen. 
Beslispunt 1b: "Het programmadeel binnen het fonds de kaders vast te stellen zoals die 

in de notitie zijn benoemd voor de doelen, doelgroep (met genoemde selectie en 
criteria), beoogde samenwerking, verwachte resultaat en borging daarvan". Het 
dictum is niet zelfstandig leesbaar (zonder de achterliggende notitie is niet duidelijk 
wat besloten wordt). Het beslispunt is slecht amendeerbaar. Zijn de kaders in 
kernpunten te benoemen in het beslispunt?  
Beslispunten 4 en 5: wijken af van de bestuurlijke afspraken op financieel gebied 
(coalitieakkoord 2019-2023+ nota reserves en voorzieningen) Overeenkomstig de nota 
reserves en voorzieningen is de reserve Artistieke experimenten aangeduid als een 
bestemmingsreserve (stortingen en onttrekkingen voor behouden aan PS). Met 
voorliggend besluit wordt een bestemmingsreserve (artistieke experimenten) 
omgebouwd naar een egalisatiereserve (stortingen en onttrekkingen door GS) zonder 
het zo te noemen en niet gelimiteerd door tijd of geld. In de nota reserves en 
voorzieningen staat niet dat dit niet mag, maar dit is op zijn minst een kanttekening in 
het Statenvoorstel.Wat wordt voorgesteld, is dat meevallers naar een volgend jaar kan 
worden doorgeschoven (niet gelimiteerd tot de programmering die t/m 2024 loopt) en 
daarnaast kan er ook nog extra geld aan het fonds worden toegevoegd via beslispunt 5. 
Met name door het tweede punt in beslispunt 5 waar geen limiet is gesteld (in € of 
tijd) door eventuele onderschrijdingen op het gehele product cultuur aan het “fonds” 

toe te voegen.Graag dit aangeven bij de kanttekeningen 

2801673 16-feb 

EMS SV Nota Risico en 
weerstandsvermogen 
2021  

HH Veel van de eerder gemaakte opmerkingen zijn nog steeds relevant (zie PC 20 
december). 
Externe advies eerder genoemd worden, argumenten passen dit allemaal bij 
betreffende beslispunt en Kanttekening 1.1 is overbodig. 

2872358 16-feb 



PC 20-12-2021          

Commissie 
Statenvoorstel 

gedep. opmerking 
edoc's 
nr. PS 

EMS SV Nota Risico en 
weerstandsvermogen 
2021  

HH a) Formulering beslispunten loopt niet. Voorstel: Kennis te nemen & vast te stellen √; 
b) Kanttekeningen: we hebben de indruk dat dit argumenten zijn, geen 
kanttekeningen (geen aanpassing) kanttekening 1.1 hoort niet in het statenvoorstel. 
c) In bijlage staat “Kadernota Risico en weerstandsvermogen 2021”, in het beslispunt 
“Nota Risico en weerstandsvermogen 2021”. Graag consistentie.√ 
d) Tip: Wellicht valt te overwegen nog te kijken in het algemeen naar 
tekstformuleringen in het SV ten behoeve van de leesbaarheid voor statenleden. 
Inhoud moet namelijk niet afleiden van de besluitvorming. Bijvoorbeeld het punt 
programmarekening vermoedelijk is bedoeld jaarrekening. √ 
e) Advies accountant wordt meerder malen aangehaald. Waar blijkt dit advies uit? 
(onduidelijk gebleven) 
f) Suggestie argument 1.7 verwijzing naar handreiking financieringsinstrumenten 2020. 
Opnemen waar men dit kan vinden of opnemen in de bijlage (niet gedaan, is 
mededeling uit mrt 2020). 
g) Het externe advies wordt pas laat in het voorstel duidelijk  

2872358 16-feb 

EMS  SV Toekomstbestendige 
gezondheidszorg: 
Bijdrage provincie aan 
Zorgtafel 

JF En bij de verdere behandeling PS staat het proces tot 17 februari beschreven;  niet 
wat er daarna gebeurt. (Na de PC is dit Statenvoorstel aangepast). 

2852844 16-feb 

RND SV Vaststellen Ontwerp 
Verordening inzake 
wijziging omvang en 
begrenzing 
wildbeheereenheden in 

Flevoland 

HH a) is overwogen om bij kanttekeningen mee te nemen wat de reactie was van de 
Wildbeheereenheid Flevoland? 

2876992 26-jan 

            
PC 6-12-2021         
Commissie Statenvoorstel gedep. opmerking edoc's 

nr. 
PS 



PS SV Bekrachtiging 
geheimhouding 
Maatregelenlijst 
beheer, onderhoud en 
investeringen 
infrastructuur 

JdR Het voorstel is om geheimhouding te bekrachtigen  t/m 31-12-2026. Waarom is de 
inzagetermijn in de kluis dan t/m 15 dec 2021? Dit is een zeer beperkte periode voor 
Statenleden om deze lijst in te zien. 

2873768 8-dec 

 


