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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  

Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer J. L. Bogerd (SGP), de heer E.G. 

Boshuijzen (50PLUS), de heer R.P.G. Bosma (VVD), de heer W.R. Bouma (CDA), mevrouw B. Boutkan 

(PVV), de heer W. Boutkan (PVV), de heer A. Gijsberts (VVD), mevrouw T.G. Hoekstra (SP), de heer 

H.J. Hofstra (ChristenUnie), de heer K. Hopster (CDA), de heer W. de Jager (PvdA), de heer C.A. 

Jansen (PVV), de heer J.B. Janssen (PVV), de heer W. Jansen (50PLUS), mevrouw I.B. Joosse (PVV), 

mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), de heer C.J. Kok (PVV), de heer H.A. van der Linden (SP), 

mevrouw M. Luyer (CDA), de heer S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heer 

P.T.J. Pels (PvdA), de heer E.F. Plate (VVD), de heer L. Post (ChristenUnie), de heer H. van 

Ravenzwaaij (SP), de heer J. de Reus (VVD), mevrouw S. Rötscheid (D66), mevrouw C.J. Schotman 

(CDA), de heer R.J. Siepel (Christenunie), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer J. van Slooten (CDA), 

mevrouw M. Smeels-Zechner (VVD),  de heer T. Smetsers (D66), mevrouw J. Staalman (GroenLinks), 

mevrouw S. Verbeek (SP), de heer P.M.S. Vermeulen (D66), mevrouw L. Vestering (PvdD), de heer 

H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw C.P.M. de Waal (SP) 

Statengriffier: Mevrouw A. Kost  

 

Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 

De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (VVD), de heer M.A. Rijsberman (D66). 

 

 

 Opening 1.

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Er is bericht van verhindering ontvangen van gedeputeerde Stuivenberg. 

 

 Vaststellen agenda 2.

 Voorgesteld wordt de agendapunten 7a en 7b ‘benoeming leden 
commissiebezwaar en beroep’ te laten vervallen. Na behandeling in de ‘ad hoc 
commissie’ van 13 mei is gebleken dat het ‘reglement van orde Commissie 
bezwaar en beroep’ een inconsistentie bevat. Nadere bestudering van het 
reglement heeft tot het inzicht geleid dat bij de benoeming van de leden van de 
Commissie bezwaar en beroep kan worden volstaan met een besluit van het 
College. Aparte besluitvormig van de Staten is niet nodig. Voorgesteld wordt 
deze agendapunten van de agenda te verwijderen. 
 
Voorgesteld wordt agendapunt 7c ‘kadernota verbonden partijen’ te laten 
vervallen. In de ad hoc commissie van 13 mei is voorgesteld de Kadernota aan te 
houden. Dit om de uitkomsten van het ‘doorwerkingsonderzoek verbonden 
partijen’ van de Randstedelijke Rekenkamer mee te kunnen nemen. Na het 
zomerreces komt de kadernota verbonden partijen terug op de agenda. 
Voorgesteld wordt dit agendapunt van de agenda te verwijderen. 
 
De fractie van  de CU heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over de Europese Spelen. Voorgesteld wordt dit te behandelen als agendapunt 4. 
 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
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 Mededelingen 3.

 n.v.t. 

 

 Vragenhalfuurtje 4.

 De fractie van de CU heeft vragen over ‘de Europese Spelen’ gesteld aan 

gedeputeerde Lodders. 

Beantwoording Gedeputeerde Lodders heeft de vragen beantwoord. 

Toezegging n.v.t. 

 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 27 mei 2015 5.

Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

 

 Vaststellen besluitenlijst van 29 april 2015 en ‘de integrale ad hoc commissie’ van 15 april 6.

2015 

Besluit De besluitenlijsten worden conform vastgesteld. 

 

 

 Bespreekstukken 7.

a. Benoeming leden Commissie bezwaar en beroep- vervallen 

 

b. Benoeming lid Commissie bezwaar en beroep- vervallen 

 

c. Kadernota verbonden partijen- vervallen 

 

d. Jaarstukken 2014 

Ontwerp-besluit 1. De Jaarstukken 2014 (inclusief de Jaarrekening 2014) vast te stellen met een 

positief rekeningresultaat van € 9.201.000; 

2. Het rekeningresultaat 2014 toe te voegen aan de Reserve strategische en 

ontwikkelingsprojecten met uitzondering van bedragen die (conform bijlage 

3) beschikbaar worden gesteld voor: 

a) Onontkoombare uitgaven ad € 2.572.000; 

b) Meerjarenprogramma’s en jaargrens overschrijdende projecten ad 

€ 1.261.000; 

c) Overige voorstellen ad € 467.000; 

3. Enkele oormerken binnen de provinciale (bestemmings)reserves te 

herschikken; 

4. De 7e begrotingswijziging 2015 vast te stellen.   
 

Toezegging De heer Verbeek zegt toe dat  in het vierde kwartaal van 2015  

bestedingsvoorstellen komen voor de reserve frictiekosten ten aanzien van 

bedrijfsvoering, huisvesting en ICT. 

 

De heer Appelman zegt namens de portefeuillehouder toe dat de besteding 

reserve jeugdzorg in het vierde kwartaal van 2015 terugkomt in een mededeling. 

 

De heer Appelman zegt namens de portefeuillehouder toe dit jaar met informatie 

richting PS te komen over de verdere optimalisatie van het wandel- en 

fietsroutenetwerk. 

 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

41 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
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Stemverklaringen n.v.t. 

 

Motie 1 Jaarstukken 2014 

Dictum Motie 1 Dragen het college op bij de uitwerking van de arbeidsmarktplannen nadrukkelijk 

aandacht te besteden aan behoud van werkgelegenheid in het algemeen en in 

het bijzonder in de zorgsector. 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

41 

Besluit Motie 1 Verworpen met 20 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Voor een weergave van 

de hoofdelijke stemming, zie de gepubliceerde stemlijst. 

Stemverklaringen n.v.t. 

 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 8.

n.v.t. 

 

 Afscheid gedeputeerde B. Gijsberts 9.

Ter vergadering is afscheid genomen van Bert Gijsberts, in zijn hoedanigheid als gedeputeerde. 

 

 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om  21:55  uur.  

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli 2015, 

Statengriffier, voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kost L. Verbeek 

 

 

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 zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-

organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 

Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.   
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