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1. Beslispunten 

1. In te stemmen met het voorstel een jongerenvoorstelling - georgani
seerd door theatergezelschap Suburbia - aan te bieden aan Leen Ver
beek als welkomstcadeau van de Staten. 

2. Het cadeau te financieren uit het Statenbudget (€ 17.500) . 

2. Inleiding 

Bij het aantreden van Leen Verbeek als commissaris van de Koningin heb
ben de Staten hem een "cultureel welkomstcadeau" aangeboden. De na
dere invulling van dit culturele cadeau mocht Leen Verbeek zelf bepalen. 
De Commissaris gaf hierop te kennen graag een theatervoorstelling in de 
Statenzaal te laten plaatsvinden, gericht op jongeren en het thema 'ver
wondering'. Nadat verschillende opties de revue waren gepasseerd, heeft 
Leen Verbeek uiteindelijk contact gezocht met theatergezelschap Subur
bia om samen verder te praten over zijn cadeau. 
Naar aanleiding van deze gesprekken heeft Suburbia vervolgens een plan 
opgesteld voor een jongerenvoorstelling die wordt gespeeld door Sub-
Suburbia: de jongerentak van dit professionele theatergezelschap. De 
jongeren die meespelen aan deze speciale voorstelling zijn tussen de 15 
en 25 jaar oud en worden geselecteerd d.m.v. audities. De jongeren krij
gen spellessen van een professionele acteur van Suburbia en werken on
der leiding van een regisseuse in vijf maanden naar een voorstelling toe. 
De voorstelling komt tot stand op basis van improvisaties en materiaal 
dat door de jongeren zelf wordt ingebracht. Een voorstelling voor, door 
en over jongeren dus. Het doel is om de voorstelling, na de première in 
het provinciehuis, nog circa 10 keer op te voeren op scholen en in kleine 
theaters in Flevoland. 
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Beoogd effect 

Uitvoering geven aan de door Leen Verbeek gekozen invulling van zijn 
cadeau van de Staten. 

4 . Argumenten 

AD I . 

- Suburbia heeft een goed plan ingediend, gebaseerd op de ideeën van Leen 
Verbeek. 
- Alle betrokken partijen kunnen zich in het plan vinden. 
- Met bovenstaande invulling van het cadeau kiest Leen Verbeek voor een ca
deau waar - naast hijzelf - ook Flevolandse jongeren (en hun ouders) van 
kunnen meegenieten. 

AD 2. 
- Aangezien het een cadeau van de Staten betreft, is het Statenbudget de 
meest voor de hand liggende keuze voor wat betreft de financiering. 
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6. Evaluatie 
nvt 

7. Advies van de Commissie van advies 
nvt 

8. Ontwerp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 

BESLUITEN: 

- In te stemmen met het voorstel een jongerenvoorstelling - georganiseerd door theatergezelschap 
Suburbia - aan te bieden aan Leen Verbeek als welkomstcadeau van de Staten. 
- Het cadeau te financieren uit het Statenbudget (€ 17.500) . 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 3 september 2009 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 
Plan van Suburbia (HB 861906) 

10. Ter lezing gelegde stukken 

«4=3^ 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

BESLUITEN: 

In te stemmen met het voorstel een jongerenvoorstelling - georganiseerd door 
theatergezelschap Suburbia - aan te bieden aan Leen Verbeek als welkomstcadeau van de 
Staten. 
Het cadeau te financieren uit het Statenbudget (€ 17.500). 

AldjjsJi^sloten in de openbare vergadering van Provi/iciale Staten van 3 september 2009. 

de voorzitter 


