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Vergadering van het Presidium 
Besluitenlijst 6 oktober 2009; 27e bijeenkomst periode 2007 -2011 
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Dhr. W.R. Ruifrok, voorzitter, Dhr. M. Bogerd, Dhr. J.N.J. Appelman, Dhr. R.J. Siepel, Dhr. Stuivenberg, 
Dhr. Dijksma (GS), Mevr. K. Stadhouders, Griffier, Dhr. S. Jokhan, Adjunct-griffier 
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De voorzitter opent de vergadering om 16.10 

Met betrekking tot agendapunt 8 besluit het 
presidium om het agendapunt (procesvoorstel 
discussie middenbestuur) van de agenda te 
verwijderen en toe te voegen aan de agenda van de 
commissie bestuur van 5 november. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om de monitoring van de Statenbudgetten 
vorm te geven door per kwartaal een financieel 
overzicht ter kennisname te sturen aan het 
presidium. 

Het presidium stemt in met het verzoek van de 
Randstedelijke Rekenkamer om de stand van zaken 
betreffende het onderzoeksonderwerp "reserves" 
toe te voegen aan de agenda van de commissie 
bestuur van 5 november. 

Het presidium besluit om de presidiumvergadering 
van 10 november te verplaatsen naar 17 november 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt nog 
opgemerkt: 

- dat de doorlopende activiteitenkalender klaar zal 
zijn voor de volgende presidiumvergadering; 
- dat het verslag van de ingelaste 
presidiumvergadering in de volgende vergadering 
aan de orde zal komen 
- met betrekking tot de notitie vertrouwelijke 
informatie (is ter kennisname aan alle commissies 
gestuurd) deelt de heer Dijksma mee dat de notitie 
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5. Conceptagenda PS 
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oktober 2009 
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Spreekschema 
(HM 899103) 

6. Conceptagenda 
Commissievergadering 
en november 
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Samenleving 
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Commissie Bestuur 
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Conceptagenda 
Commissie Werk 
(HM 894837) 

Besluit 

ook in het college is besproken en dat het college 
een reactie op de notitie wil geven. Het presidium 
verzoek de Griffier om in overleg met de afdeling 
KBJZ te bekijken of de notitie aangevuld en/of 
separaat geagendeerd zou moeten worden. 

Conform. 
Met betrekking tot de onderzoeksopzet 
"communicatie bij besluitvorming" verzoekt het 
presidium om i.o.m. de Randstedelijke Rekenkamer 
te bekijken of de onderzoeksopzet in de 
vergadering van de commissie ruimte van 5 
november gepresenteerd kan worden. 

» de Rekenkamer wil graag de onderzoeksopzet in 
de commissie nader toelichten. De onderzoeksopzet 
is naar aanleidins van de eerste gesprekken 
aangescherpt. 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
Voorgesteld wordt om bespreekstukken in één keer 
aan de orde te stellen. 

Het presidium stelt de uitnodiging en de 
voorgestelde wijze van de behandeling vast. 

Aan de agenda wordt toegevoegd: 
onder portefeuillehouder Bos, 
- Nota commissie jeugdsportfonds 

De agenda wordt conform vastgesteld 

Aan de agenda wordt toegevoegd: 
Onder portefeuillehouder Verbeek, 
- Procesvoorstel discussie Middenbestuur 

Onder portefeuillehouder Dijksma, 
- Statenvoorstel deelname OAAALA 

- Statenvoorstel vaststelling 13* wijziging 
legesverordening 1998 
- Statenvoorstel 4^ wijziging verordening 
nazorgheffing gesloten stortplaatsen 

Aan de agenda wordt toegevoegd; 
Onder portefeuillehouder Dijksma, 
- Uitbouw provinciale wegennet ZO Flevoland ter 
bespreking. 
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Terugblik Staten- en 
Commissievergadering 
en oktober 

Procesvoorstel 
discussie 
Middenbestuur 
(HM 894395 888553) 

Communicatieplan 
live uitzenden 
statenvergadering 29 
oktober 
(HM 898099) 

Rondvraag 

10. Sluiting 

Onder portefeuillehouder Dijksma, 
- Statenvoorstel deelname OMALA 

Algemeen wordt geconcludeerd dat de 
beraadslaging over de najaarsnota en de 
programmabegroting 2010 weinig nieuwe 
inzichten/aanpassingen heeft opgeleverd. De 
technische vragen zijn voor de 
commissievergaderingen voldoende per Email 
beantwoord. Het presidium stelt vast dat 
beantwoording van technische vragen per E-mail 
een goed alternatief is voor de tafeltjesmiddag. 

Zie 1. Opening 

Het presidium besluit om de 
communicatiecampagne uit te stellen en te richten 
op de algemene beschouwingen van mei 2010 
omdat er nog onzekerheden zijn mbt de techniek en 
omdat meer t i jd nodig is om de nieuwe werkwijze 
vorm te geven. Gefaseerd kunnen (direct) 
betrokkenen/geïnteresseerden wel geïnformeerd 
worden over de live uitzendingen. 

De heer Dijksma deelt mee dat hij de 
Statenvergadering van 8 oktober niet kan bijwonen. 

De heer Dijksma deelt voorts mee dat het CEBEON-
rapport: "Financiële positie van Flevoland zonder en 
met schaalsprong: analyse van de (structurele) 
lasten en eigen inkomsten in relatie tot de 
herziening van het provinciefonds" beschikbaar is 
voor de Statenleden. Het rapport zal deze week 
verstuurd worden. 

De heer Siepel verzoekt of de teksten van moties en 
amendementen weer als vanouds in de notulen 
kunnen worden opgenomen. Dit vergroot de 
leesbaarheid. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.25 uur 
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