
  
  

 

B e s l u i t e n l i j s t  P S  
O p i n i e r o n d e 1  
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aanwezig:  
De heer F. Brouwer (ChristenUnie), mevrouw I.B. Joosse (PVV), heren S.J. Kok (D66) en J. Kramer 
(VVD), mevrouw M. Luyer (CDA), heren H. van Ravenzwaaij (SP), D. Rensema (50PLUS), J.N. Simonse 
(SGP) en E. Sloot (PvdA), mevrouw G. van der Struijk-Oost (50PLUS), heren A. Stuivenberg (SP), 
H.W.E. van Vliet (VVD) en J. van Wieren (CDA) 
 
Rondevoorzitter: de heer E.F. Kunst 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
Portefeuillehouder: Presidium 
Externe: mevrouw A. Hoenderdos (directeur Randstedelijke Rekenkamer) 
 
Aanvang: 13.00 uur 
Sluiting: 14.00 uur 
 
Agendapunt Zienswijze conceptbegroting 2014 Randstedelijke Rekenkamer 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, besluiten, gelezen het voorstel van de 

Randstedelijke Rekenkamer (HB 1500312): 
1. te besluiten, gehoord het advies van de Opinieronde op 3 juli, tot het met 

instemming kennisnemen door Provinciale Staten van de conceptbegroting 
2014 van de Randstedelijke Rekenkamer en 

2. de bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder 
1. genomen besluit te informeren.  

Toezegging Geen. 
Rondeadvies Het statenvoorstel is rijp voor besluitvorming. Partijen beraden zich nog op tekst 

voor een amendement (VVD).  
Bespreekpunten Mevrouw Hoenderdos (Randstedelijke Rekenkamer) geeft aan, dat er binnenkort 

een toekomstig plan van de Randstedelijke Rekenkamer ligt dat kan worden 
betrokken bij de evaluatie Rekenkamer. Deze zomer wil zij graag contact met 
Statenleden over dit plan, telefonisch of anderszins. De begroting ligt wat haar 
betreft naast de bespreking (autonome bevoegdheid) in september.  
Partijen brengen de motie van 29 juni 2011 ter sprake. Partijen zijn benieuwd 
naar de evaluatie. Velen ondersteunen het aangekondigde amendement van de 
VVD maar willen nog kijken naar een aanpassing van de tekst. 

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 4 september 2013, 
griffier, voorzitter,  
 
 
 
 
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/ 
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Besluitenlijst Opinieronde 1 van Provinciale Staten van Flevoland van 3 juli 2013 


