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Aanwezig:de  
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), heren R.P.G. Bosma (VVD), F. Brouwer (ChristenUnie) en J. Eelman 
(D66), mevrouw I.B. Joose (PVV), heer C. Korteweg (GroenLinks), dames J.L.E. Meursing-Stam de 
Jonge (VVD), S. Rötscheid (D66) en J. Staalman (GroenLinks), heren J. van Wieren (CDA) en R. de 
Wit (SGP) 
 
Rondevoorzitter: de heer E. Sloot 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heer J.N.J. Appelman 
 
 
Aanvang: 16.35 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
 
Agendapunt Subsidie 2013-2015 doorstart RHA van het MBO college Lelystad 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 26 februari 2013, nummer 1452307:, besluiten:     
1. Kennis te nemen van de subsidie aanvraag "Doorstart RHA"van het MBO 

college Lelystad 
2. In te stemmen met het Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland 

en voor de uitvoering hiervan maximaal € 267.670 (zijnde 19,2 % van het 
subtotaal € 1.394.200) subsidie beschikbaar te stellen. 

3. In te stemmen met het Plan van aanpak College4Leadership: Leren van 
Topsport en voor de uitvoering hiervan maximaal € 295.048 (zijnde 26,1% van 
het subtotaal € 1.129.112) subsidie beschikbaar te stellen. 

4. De 3e begrotingswijziging vast te stellen van in totaal maximaal € 562.718 ten 
gunste van begrotingspost 3.1.1.30 onderwijs ontwikkeling Lelystad (RH), 
waarvoor dekking wordt gevonden uit het oormerk Lesplaats Lelystad in de 
Reserve Strategische Ontwikkelingsprojecten (STROP), verspreid over de 
jaren 2013 t/m 2015. 

5. Aan het beschikbaar stellen van deze middelen als voorwaarde te verbinden 
dat ook de gemeente Lelystad bereid is haar bijdrage in deze aanjaagsubsidie 
te verlenen. 

Toezegging Gedeputeerde zegt toe op het onderdeel College4Leadership in overleg met 
initiatiefnemers met nadere informatie te komen voor 15 mei om de bestaande 
zorgen weg te nemen. 

Rondeadvies De rondevoorzitter concludeert dat het voorstel besluitrijp is. Wel zal de 
gedeputeerde voor beslispunt 3 met aanvullende informatie komen. 

Bespreekpunten In de ronde wordt stilgestaan bij de invulling van de kerntaken onderwijs en 
economie door de provincie, composieten en maakindustrie, de invulling van het 
project Roy Heiner Academie en de wijze van monitoring en evaluatie. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 15 mei 2013, 
griffier, voorzitter,  
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Besluitenlijst Opinieronde 3 van Provinciale Staten van Flevoland van 10 april 2013 
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Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
  


