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Aanwezig: de heer W.R. Bouma (CDA), mevrouw T.G. Hoekstra (SP), de heer H.J. Hofstra 

(ChristenUnie), de heer W. de Jager (PvdA), de heer C.A. Jansen (PVV), de heer J.B. Janssen (PVV), 

de heer W. Jansen (50PLUS), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), de heer C.J. Kok (PVV), de heer 

H.A. van der Linden (SP), de heer S. Miske (GroenLinks), de heer P.T.J. Pels (PvdA), mevrouw S. 

Rötscheid (D66), de heer J. van Slooten (CDA), mevrouw M. Smeels-Zechner (VVD), de heer J.N. 

Simonse (SGP), de heer R.J. Siepel (Christenunie), mevrouw J. Staalman (GroenLinks), 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). 

 

Voorzitter: de heer A. Stuivenberg 

Commissiegriffier: mevrouw M.P.K. Hinzen  

College van GS: de heer L. Verbeek, de heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer A. Gijsberts (VVD) 

 

Afwezig: de heer J. Lodders (VVD) 

 

Aanvang: 19.30 uur 

Sluiting: ca 22.45 uur 

 

1. Opening 

 - De voorzitter opent de vergadering. 

- Bericht van verhindering ontvangen van Gedeputeerde Jaap Lodders en 

mevrouw M. Luyer en de heer C. Schotman. 

- Dit is de Integrale ad hoc commissie ter vervanging van de vaste 

Statencommissies. Tot aan het zomerreces vervallen deze vaste 

Statencommissies. Na het zomerreces wordt – naar verwachting – overgegaan 

naar de nieuwe vak commissies met de definitieve samenstelling.  

 

2. Vaststellen agenda 

Besluit - De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Besluit - Er zijn geen mededelingen. 

 

4a. Oordeelsvormende agendapunten 

1. Benoeming leden Commissie bezwaar en beroep 

2. Benoeming lid Commissie bezwaar en beroep 

Toezegging - De heer Verbeek zegt toe dat de verordening behorende bij de Benoeming 

van de leden Commissie bezwaar en beroep alsnog bij de vergaderstukken 

wordt toegevoegd.   

Commissieadvies - 1 en 2 Hamerstukken 
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4b. Kadernota Verbonden Partijen  

Toezeggingen - De heer Verbeek zegt toe dat de nota aangehouden wordt tot dat het 

onderzoeksrapport ‘Doorwerkingsonderzoek verbonden partijen’ van de 

Randstedelijke Rekenkamer beschikbaar en in de commissie behandeld is. De 

evaluaties van de verbonden partijen starten al wel. Deze processen lopen 

parallel. 

- De heer Verbeek zegt toe dat in de evaluaties over de verschillende 

verbonden partijen aandacht wordt besteed aan de toepassing van de wet 

normering topinkomens (WNT). 

- De heer Verbeek zegt toe dat er wordt uitgezocht op welke manier de Staten 

geïnformeerd kunnen worden over de reguliere rapportages over het 

functioneren van de verbonden partijen. 

 

Besluit - Nota wordt aangehouden 
 

4c.Jaarstukken 2014 

Opmerking - De schriftelijk antwoorden op de technische vragen zijn 11 mei schriftelijk 

beantwoord. Op 13 mei zijn er namens gedeputeerde heer Lodders twee 

spoed mededelingen met betrekking tot sport en cultuur gemaild. 

 

Toezeggingen - De heer Appelman zegt toe dat de inventarisatie van de impactanalyse aan 

Provinciale Staten wordt voorgelegd. 

- De heer Appelman zegt toe dat de portefeuillehouder de Mobiliteitsvragen 

(indicatoren) schriftelijk zal beantwoorden.  

- De heer Appelman constateert dat de rapportagecyclus nog een keer onder 

de aandacht gebracht moet worden. Daarnaast zegt de heer Appelman over 

DEON toe bij de portefeuillehouder te sonderen of - het mogelijk, wenselijk 

en op welke termijn - PS vooruitlopend op de rapportage geïnformeerd kan 

worden.  

- De heer Appelman zegt toe dat met de aandeelhouders van Omala wordt 

besproken welke mogelijkheden er zijn om de herziene Grex in te zien. 

 

Besluit - Bespreekstuk 

 

5. Rondvraag 

 - Behandelingstermijn Zienswijze Nieuwland Erfgoed Centrum is besproken.   

 

 

6. Sluiting 

 - De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.45 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 van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-

organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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