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Aanwezig:  
Mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), heren L. Ferdinand (ChristenUnie), C.J. Kok (PVV), C. 
Korteweg (GroenLinks), J. Kramer (VVD), E.F. Kunst (D66), J.N. Simonse (SGP) en de heer A. 
Stuivenberg (SP), mevrouw S. Rötscheid (D66) en de heer J. van Wieren (CDA) 
 
Rondevoorzitter: de heer E. Sloot 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heer L. Verbeek 
 
 
Aanvang: 15.05 uur 
Sluiting: 16.00 uur 
 
 
Agendapunt Kader voor samenwerking 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van de Statenwerkgroep 

Vitale Coalities, nummer ??? , besluiten:  
1. De notitie Kader voor samenwerking vast te stellen, waarin wordt vastgelegd 

hoe Provinciale Staten sturen op samenwerkingsrelaties en welke afspraken 
er gelden tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij het aangaan 
en beheersen van samenwerkingsrelaties; 

2. In de reguliere P&C-documenten inzicht te bieden in en over de voortgang 
verantwoording af te leggen aan voor de staten relevante 
samenwerkingsrelaties; 

3. Het Kader voor samenwerking te beschouwen als een aanvulling op het 
Beoordelingskader Verbonden Partijen (2008); 

4. Uit te spreken dat met de vaststelling van de notitie Kader voor 
samenwerking uitvoering is gegeven aan de motie Verbonden Partijen (M2, 29 
juni 2011) en de motie Vitale Coalities Vitaal (M5 16 november 2011) en 

5. Het Kader voor samenwerking na twee jaren te evalueren en dit vervolgens 
periodiek te actualiseren gelijktijdig met het Beoordelingskader Verbonden 
Partijen. 

Toezegging Geen. 
Rondeadvies De voorzitter concludeert dat er een aanpassing van het stuk zal plaatsvinden. 

Gekeken wordt in hoeverre de suggesties van Statenlid Kramer (VVD) worden 
verwerkt. De gewijzigde tekst zal worden verstuurd aan de leden van de 
Statenwerkgroep. Bij akkoord gaat het stuk als hamerstuk naar de 
besluitvorming. Bij verschil van mening gaat het voorstel als discussiestuk naar 
de besluitvormingsronde.  

 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 25 september 2013, 
griffier, voorzitter,  
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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/ 
  


