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Vergadering van het Presidium 
Besluitenlijst 23 maart 2010; 34e bijeenkomst periode 2007 -2011 

Aanwezig: 
Dhr. W.R. Ruifrok, plv. voorzitter, Dhr. M. Bogerd, Dhr. J.N.J. Appelman, Dhr. R.J. Siepel, Dhr. Greiner, 
Mevr. K. Stadhouders, Dhr. S. Jokhan, Adjunct-griffier 
Afwezig: 
Dhr. L. Verbeek, voorzitter. Dhr. R.TH. van der Avoort 

Omschrijving 
agendapunt 

Besluit Actie Planning 

1. Opening 

2. Mededelingen 
(HB 973571) 

Mededeling FZ 
betreffende 
interruptiemicrofoons 

Statenvoorstel aanwijzen 
accountant toevoegen aan 
cie. Bestuur van 7 april 

Elektronisch stemmen in 
de Statenvergadering 

Onderzoeksopzet RR 
"Leefbaarheid en sociaal
economische vitalisering 
van het platteland in de 
Randstad" 

Symposium & onderzoek 
RR "meerwaarde 
economisch beleid". 

De voorzitter opent de vergadering om 16.15 uur 

Het presidium neemt kennis van de mededeling 
en verzoek de Griffie om de mededeling ter 
kennisname te brengen van de leden van PS. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie. 

Het presidium neemt kennis van de mededeling 
van de Griffie dat het elektronisch stemmen 
tijdens Statenvergaderingen op korte termijn niet 
gerealiseerd kan worden. De Griffie is in gesprek 
met de afdeling FZ om te onderzoeken op welke 
wijze structurele technische ondersteuning voor 
de Statenvergaderingen geregeld kan worden. 

De Randstedelijke Rekenkamer (RR) heeft 10 
maart j l . de Statenleden middels een brief op de 
hoogte gesteld van het onderzoek "Leefbaarheid 
en sociaal-economische vitalisering van het 
platteland in de Randstad" 
Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om de toelichting op de onderzoeksopzet 
door de RR toe te voegen aan de agenda van de 
cie. Ruimte van 8 april. 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft 10 maart j l . 
de Statenleden middels een brief op de hoogte 
gesteld van het onderzoek "meerwaarde 
economisch beleid" 
Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om de toelichting op de onderzoeksopzet 
door de RR toe te voegen aan de agenda van de 

Griffie 

Griffie 

Griffie/ 
FZ 

Griffie/ 
DIM 

Griffie/ 
DIM 

29-03-2010 

26-04-2010 

26-03-2010 

26-03-2010 

fCÖ 
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Omschrijving 
agendapunt 

Behandeling van de MTR 
ILG in de 
statencommissie(s). 

Indexering 
fractievergoedingen 2010 

Jaarverslag IFA toevoegen 
aan agenda cie. Bestuur 
van 7 april 

3. Besluitenlijst 33e 
bijeenkomst van het 
Presidium d.d. 9 maart 
2010 

4. Overzicht van ingekomen 
stukken, gericht aan PS 

5. Conceptagenda PS 
Statenvergadering 15 april 
2010 

Besluit Actie Planning 

cie. Werk van 8 april. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om de commissies Ruimte en (desgewenst) 
Bestuur in april de aangeleverde MTR-rapportage 
ter kennisname aan te bieden, de commissie 
Ruimte in mei en juni zonodig (mondeling) te 
informeren over de ontwikkelingen in het proces 
en afhankelijk van de beraadslaging in de 
commissie een extra commissievergadering te 
beleggen (op 1 juli) om de uitkomsten van het 
proces tot zover en de effecten hiervan voor 
Flevoland (mede gebaseerd op het bestuurlijk 
overleg van 15 juni) te bespreken. 

Het presidium stemt in met de indexering van de 
fractievergoedingen 2010 met 0%. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om het jaarverslag IFA gelijktijdig te 
bespreken met de jaarstukken. 

Conform. 

Naar aanleiding van agendapunt 2: mededelingen 
deelt de heer Siepel mee dat de workshop voor 
de cie. Werk over Leisure en Innovatie plaats zal 
vinden op 9 september 2010. 

Met betrekking tot de actiepuntenlijst (HB 
685111) 
- De nummers 1,2 en 7 zijn afgehandeld 

Conform. 

Het presidium besluit om, gezien de beperkte 
agenda, de vergadering af te gelasten. De 
volgende hamerstukken verschuiven naar de 
vergadering van 25 maart 2010: 
- Wijziging legesverordening en 
- Behandeling Rekenkamerrapporten in PS 

Met betrekking tot de overige activiteiten op 
15 april stelt het presidium de volgende planning 
vast: 
- 18.00 tot 19.00 uur Klankbordgroep Dmitrov 
- 18.00 tot 19.00 uur Stuurgroep Jubileum 
- 19.00 tot 20.30 uur IPO-traject profiel 
provincies 
- 20.30 tot 22.30 uur Informatiebijeenkomst 
Europa 

Griffie 

Griffie/ 
DIM 

Griffie 
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24-03-2010 
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Omschrijving 
agendapunt 

Conceptagenda PS 
Statenvergadering 29 april 
2010 

Conceptagenda PS 
Statenvergadering 27 mei 
2010 

6. Conceptagenda 
Commissievergaderingen 
april. 

Conceptagenda Commissie 
Samenleving 7 april 

Samenleving 21 april 

Conceptagenda Commissie 
Bestuur 7 april 

Bestuur 21 april 

Conceptagenda Commissie 
Ruimte 8 april 

Ruimte 22 april 

Conceptagenda Commissie 
Werk 8 april 

Werk 22 april 

7. Terugblik 
Commissievergaderingen 
17 en 18 maart 

Besluit 

Het presidium verzoek de Griffie om de 
Statenleden zsm op de hoogte stellen. 

Aan de agenda toevoegen: 
- Afscheid Statenlid dhr. M. Bogerd 
- Beëdiging Statenlid dhr. J.N. Simonse 
- Beëdiging Burgercommissielid dhr. J. de Borst 

Vaststellen aanvangstijd in presidiumvergadering 
van 27 april. 

Met betrekking tot alle commissieagenda's van 7 
april besluit het presidium om voor de 
behandeling van de jaarstukken de thematische 
indeling te hanteren. 

In verband met het afscheid van 
commissievoorzitter, dhr. Bogerd, zal de 
vergadering plaatsvinden op Urk. De 
commissieleden krijgen hiervoor separaat een 
uitnodiging. 

Conform. 

Aan de agenda toevoegen onder Verbeek, 
- Jaarverslag IFA 2009 

Onder presidium: 
- Statenvoorstel aanwijzen accountant 

Conform. 

Aan de agenda toevoegen, onder presidium: 
- Toelichting RR: Onderzoeksopzet "Leefbaarheid 
en sociaal-economische vitalisering van het 
platteland in de Randstad" 

Voor de vergadering zal een overleg plaatsvinden 
met de werkgroep Opschalen Wind Flevoland 

Conform. 

Aan de agenda toevoegen, onder presidium: 
Toelichting RR: Symposium & onderzoek 
"meerwaarde economisch beleid". 

Conform. 

Naar aanleiding van de behandeling van het 
rapport bestuurskrachtmeting in alle commissies 
zal een korte notitie gemaakt worden voor 
bespreking in de klankbordgroep waarna de 
klankbordgroep het presidium zal adviseren over 
het vervolg. 

Actie 
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^ ^ ^ ^ Omschri jving 
t^v^^^f_^ agendapunt 

Besluit Act ie Planning 

8. Capaciteitsuitbreiding 
Griffie in de kadernota 
2011 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

De heer Siepel deelt mee dat twee E-petities 
aangemeld zijn bij het petitieloket die betrekking 
hebben op de commissie Werk. Beide E-petities 
zijn op dit moment onvoldoende ondertekend om 
het vervolg in procedure te brengen. Zowel de 
contactfunctionarissen uit de commissie als de 
griffie hebben meerdere pogingen ondernomen 
om met de indieners in contact te komen, tot nu 
toe is dit echter niet gelukt. De griffie wordt 
verzocht om nogmaals contact op te nemen met 
de indieners en met de indieners afspraken te 
maken over het vervolg. Indien de indieners 
opnieuw niets van zich laten horen, zal de griffie 
de betreffende e-petities na voorafgaande 
schriftelijke aankondiging bij de indieners sluiten 
en van de website doen laten verwijderen. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie. 

De heer Greiner vraagt het presidium of het 
budget van de Dag van Flevoland 2010 
toegevoegd kan worden aan het budget voor de 
Dag in 2011 gecombineerd met de 
verkiezingsmarkt en het jubileum. De heer 
Bogerd deelt mee dat de oorspronkelijke motie 
voor de Dag van Flevoland bedoeld was om vooral 
buiten het provinciehuis de politiek en de burgers 
samen te brengen om te laten zien wat de 
provincie in het gebied realiseert. Het presidium 
verzoekt het college om te bekijken of in 2010 
een activiteit, in aansluiting op bijvoorbeeld een 
gerealiseerd werk, buiten het provinciehuis, kan 
plaatsvinden waarbij de inwoners van Flevoland 
uitgenodigd worden. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.05 uur 

Griffie 

GS 


