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Aanwezig: 
De heren  J. de Borst (SGP) en E.G. Boshuijzen (50plus), mevrouw M. Jonker-Waterlander (VVD), 
heren C. Kok (PVV), R.T. Oost (CDA),  P.T.J. Pels (PvdA), M.A. Rijsberman (D66) enR.J. Siepel (CU) 
en de dames J. Staalman (GroenLinks) en Y.C.P. Weijand (VVD)  
 
Rondevoorzitter: de heer A. Stuivenberg 
Rondegriffier: de heer P.C. Liedekerken 
College van GS: de heer L. Verbeek 
 
 
Aanvang:16.35 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
 
Agendapunt Rapport evaluatie IFA Randstedelijke Rekenkamer 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gehoord het advies van de opinieronde, d.d. 4 

september 2013 nummer 152434, besluiten: 
1.   te onderschrijven de algemene conclusie en de drie deelconclusies uit het 

rapport Investeringsprogramma Flevoland - Almere van de Randstedelijke 
Rekenkamer en de Rekenkamer Almere ; 

2.   te onderschrijven de vijf aanbevelingen uit het rapport en 
3.   het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken het monitoren van de 

aanbevelingen inzichtelijk te maken via de P&C cyclus en de jaarrapportages 
IFA. 

Toezegging Geen. 
Rondeadvies De opinieronde adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de 

besluitvormingsronde van 25 september. Het Statenvoorstel wordt redactioneel 
aangepast, ter verduidelijking van het overnemen van de conclusies en 
aanbevelingen (beslispunten 1 en 2) en de rapportages aan Provinciale Staten 
(beslispunt 3).    

Bespreekpunten Ten aanzien van deelconclusie 1 en aanbeveling 1, is de opinieronde van oordeel 
dat de bestuurlijke koppels niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
projecten, maar de politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen.  
Tevens vindt er een halfjaarlijkse (voortgangs)rapportage aan Provinciale Staten 
plaats en niet jaarlijks. Op beide onderdelen wordt de tekst van de beslispunten 
in het statenvoorstel redactioneel aangepast.  

 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 4 september 2013, 
griffier, voorzitter,  
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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/ 
  


