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Aanwezig:  De heren  van der Linden (SP), Jansen (50Plus), van Vliet (VVD), Bosma (VVD), Vermeulen (D66), Simonse (SGP), 

Post (CU), Hofstra (CU), Pels (PvdA), Miske (GroenLinks), Jansen (PVV) en  W. Boutkan (PVV) en de dames Verbeek (SP), 

Klijnstra (VVD), Papma (D66), B. Boutkan (PVV), Vestering (PvdD), Azarkan (PvdA), Luyer (CDA) en Schotman (CDA) 

Voorzitter:    A. Stuivenberg    

Commissiegriffier:   P. Liedekerken     

College van GS:  L. Verbeek, B. Gijsberts     

 

 

Aanvang: 19.30 uur 

Sluiting: 22.15 uur 

 

1. Opening 

  De voorzitter opent de vergadering. 

Er is geen bericht van verhindering ontvangen. 

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

  

Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

4. Oordeelsvormende agendapunten 

a.  Gunning opdracht accountantsdiensten 2015-2018      

Toezegging Geen 

Commissieadvies Hamerstuk voor de PS-vergadering van 29 april 2015 

b.  Subsidieverordenig Natuur en Landschapsbeheer Flevoland 2016 

Toezegging Gedeputeerde Gijsberts zegt toe dat inzake beslispunt 2 (Mandatering GS tot 

wijzigingen van ondergeschikt belang en in IPO verband), wijzigingen altijd 

vergezeld zullen gaan van een schriftelijke mededeling aan PS. 

Commissieadvies Hamerstuk voor de PS-vergadering van 29 april 2015 

c. Zienswijze begrotingswijziging 2015 en ontwerp begroting 2016 OFGV 

Toezeggingen 1. Gedeputeerde Gijsberts zegt toe dat er een aangepaste concept 
zienswijze op de ontwerp begroting 2016 aan PS zal worden voorgelegd. 
Deze zal, voorafgaand aan de PS-vergadering van 29 april, met de 
fractiewoordvoerders worden besproken, zodat het aangepaste voorstel 
in de PS-vergadering van 29 april kan worden geagendeerd. 

2. Gedeputeerde Gijsberts zegt toe dat het functioneren van de OFGV, in 
breder verband besproken zal worden in een statencommissie. 
Agendering is aan PS.   

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS-vergadering van 29 april 2015. 
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5. Rondvraag 

Toezegging Gedeputeerde Gijsberts zegt toe schriftelijk te antwoorden op de vraag van de 

heer Miske (GroenLinks) over de achtergrond van de recent verstrekte lening aan 

OMALA.  

Bespreekpunten Geen 

 

6. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om  22.15 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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