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Aanwezig: 
Mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink, heren E.G. Boshuijzen (50PLUS), J. Eelman (D66), C.J. Kok 
(PVV), S.J. Kok (D66) en G. Laagland (PVV), dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge 
(VVD), heren R.J. Siepel (ChristenUnie), J.N. Simonse (SGP) en E. Sloot (PvdA), mevrouw A. van 
Stenus-van Basten (VVD), heer A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP) en de heren H.W.E. 
van Vliet (VVD) en J. van Wieren (CDA) 
 
Rondevoorzitter: de heer E.F. Kunst  
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heren J. Lodders, M.J.D. Witteman en L. Verbeek 
Ook aanwezig: accountants de heer Dul en mevrouw Ong 
 
 
Aanvang: 16.05 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
 
Agendapunt Jaarrekening 2012 

Hoofdstukken: 4. Samenleving, 6. Bestuur, III Paragrafen, IV Jaarrekening 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 9 april 2013, nummer 1473006, besluiten: 
1. De Jaarstukken 2012 (inclusief de Jaarrekening 2012) vast te stellen met een 

positief rekeningresultaat (ná bestemming van reserves) van € 9,40 mln.; 
2. In te stemmen met de bestemming van het rekeningresultaat 2012 voor: 

1. de onontkoombare uitgaven (conform bijlage 3A) ad € 2,27 mln. 
waardoor het vrij te besteden resultaat daalt tot € 7,13 mln.; 

2. de uitvoering van de meerjarenprogramma’s (conform bijlage 3B) ad 
€ 1,07 mln. waardoor het vrij te besteden resultaat 2012 uitkomt op 
€ 6,06 mln.; 

3. de overige voorstellen (conform bijlage 3C) ad € 6,02 mln.; 
De 5e begrotingswijziging 2013 vast te stellen.   

Toezegging Er komt aanvullende informatie van portefeuillehouder Appelman op het punt 
van het gewijzigd risicoperspectief van OVW (vraag SGP). 

Rondeadvies De voorzitter concludeert dat de voorliggende stukken rijp zijn voor 
besluitvorming op 15 mei aanstaande. 

Bespreekpunten In aanwezigheid van de accountant zijn de verschillende jaarstukken 2012 
besproken. In het hoofdstuk Samenleving krijgen jeugdzorg, 
landschapskunstwerk, eenzaamheidsbarometer, cultuur in het bijzonder het 
smarter maken van de doelen en erfgoed ondermeer aandacht. In het hoofdstuk 
Bestuur krijgen ondermeer risicokaart, Dmitrov, Flevolandse agenda de 
aandacht. Financiële thema’s zijn ondermeer de risicoparagraaf, de definitie 
inhuur, de onderuitputting bedrijfsvoering en de bestemmingsvoorstellen van het 
college. 
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 5 juni 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/ 
  


