
  
  B e s l u i t e n l i j s t  P S  

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
VVD: mevrouw  M.E.H. Broen, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-Zechner, heer A. 
Gijsberts, heer E.F. Plate(vanaf 15.40 uur), heer J. de Reus en heer H.W.E. van Vliet. PVV: 
mevrouw I.B. Joosse, heer W. Boutkan, heer I.C. van Ginkel, heer C.A. Jansen, heer J.B. Janssen en 
heer C.J. Kok.  CDA: mevrouw  M. Luyer, mevrouw C.J. Schotman, heer  W.R. Bouma, heer J. 
Hopster en heer J. van Slooten. SP: mevrouw  S. Verbeek, mevrouw C.P.M. de Waal, heer H.A. van 
der Linden, heer W.F. Mulckhuijse en heer H. van Ravenzwaaij. D66: mevrouw M.E.G. Papma (vanaf 
15.40 uur), heer S.J. Kok, heer T. Smetsers en heer P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan, 
heer W. de Jager en heer P.T.J. Pels. ChristenUnie: heer H.J. Hofstra en heer L. Post 50PLUS: heer 
W. Jansen. 
GroenLinks: mevrouw J. Staalman en heer S. Miske. SGP: heer J.L. Bogerd en heer J.N. Simonse. 
PvdD: mevrouw M.C. Bax en mevrouw L. Vestering. Senioren+Flevoland: heer E.G. Boshuijzen. 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (VVD, vanaf 17.28 uur) en de heer M.A. 
Rijsberman (D66)  
Afwezig met kennisgeving: 
heer R.J. Siepel (ChristenUnie), gedeputeerde A.S. Stuivenberg (SP)  

 
 Opening 1.

 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 
 

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

De voorzitter wenst gedeputeerde Stuivenberg, mede namens PS, beterschap. 
          
Benoemingen 
De nieuwe fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Schotman, heeft  verzocht om 
een wijziging in het statenvoorstel Benoemingen.  
Statenlid de heer Hopster gaat van de commissie Ruimte naar de commissie 
Bestuur en burgerlid de heer Claessens gaat van de commissie  Bestuur naar de 
commissie Ruimte. Deze wijziging is verwerkt in de  beslispunten 3 t/m 6. 
Het gewijzigde stuk is in uw bundel bij gepubliceerd. Het voorstel wijzigt de 
samenstelling van een aantal commissies. Dit zal plaatsvinden bij acclamatie.  
     
Moties vreemd 
De VVD dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, ten aanzien van 
‘connectiviteit (internet) Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.      

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 3.
 Er zijn geen mededelingen 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
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 Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje 
 

 Benoemingen 5.
Dictum 1.De benoeming  van de heer S. de Boer (SGP)  als burgerlid in te trekken 

   alsmede zijn lidmaatschap van de Statencommissie Economie; 
2.Het Statenlid de heer L.J. Bogerd (SGP) te benoemen in de Statencommissie 
   Economie; 
3.De benoeming van het Statenlid de heer J. Hopster (CDA) in de 
   Statencommissie Ruimte in te trekken; 
4.Het Statenlid de heer J. Hopster (CDA) te benoemen in de Statencommissie 
   Bestuur; 
5.De benoeming van het burgerlid de heer  R.J.H. Claessens (CDA) in de 
   Statencommissie Bestuur in te trekken; 
6.Het burgerlid de heer  R.H.J. Claessens (CDA) te benoemen in de 
   Statencommissie Ruimte. 

Besluit Bij acclamatie aangenomen. 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 11 januari 2017 (week 48 t/m 51) 6.
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 7 december 2016 7.
Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 8.
a. Bestuursmodel Randstedelijke rekenkamer 
Dictum 1.De bijgevoegde ontwerpbesluiten vast te stellen: 

a. tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke 
Rekenkamer; 
b. tot wijziging van de Verordening programmaraad; 
c. tot wijziging van de Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke 
Rekenkamer; 
d. Statenlid de heer W. Jansen te benoemen tot lid van de adviescommissie als 
bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling; 
e. tot intrekking van de benoeming van dr. G. Molenaar; 

Besluit Conform 
 

 Bespreekstukken 9.
a. Cultuurnota 2017-2020 
Dictum 1.kennis te nemen van de Antwoordnota op de ontwerpnota Cultuurbeleid 2017-

2020; 
2.de Antwoordnota op de ontwerpnota Cultuurbeleid 2017-2020 vast te stellen; 
3.de Nota Cultuurbeleid 2017-2020:‘Typisch Flevoland, net even anders’, vast 
testellen; 
4.de 4e begrotingswijziging voor 2017 vast te stellen, waarbij, in aanvulling op 
de huidige budgetten: 
- eenmalig € 650.000 beschikbaar komt voor de projecten: Evenement Cultuur 
en techniek in 2017 en 2019, de Langetermijnvisie Erfgoed en Ontwerp 
Instrumentarium Monitoring & Evaluatie, ten laste van de reserve Strategische 
projecten.  
- € 200.000 jaarlijks structureel beschikbaar komt voor cultuureducatie in het 
Voorgezet Onderwijs ten laste van de stelpost Nieuw Beleid. 

Toezegging - 
Amendement A 50PLUS, PVV en ChristenUnie – Nota cultuurbeleid 2017-2020 
Aantal 
aanwezigen per 

40 
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stemming 
Stemverklaringen Senioren+Flevoland, tegen 
Besluit op 
amendement 

Verworpen met 11 stemmen voor en 29 stemmen tegen. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit op 
statenvoorstel 

Aangenomen met 33 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 

Stemverklaringen 50PLUS (tegen), SGP (voor), ChristenUnie (voor). 
 
b. Statenvoorstel afdoening moties 
Dictum De moties voorkomend op de lijst af te voeren moties, met de nummers: B 11, 

B12, E2, E4, E7, E8, als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van moties af 
te voeren.      

Toezegging Ten aanzien van motie E8 zegt de voorzitter toe dat de achterliggende stukken 
inzake het overleg met de stichting Compoworld aan de fractie GroenLinks zullen 
worden toegestuurd. Indien na ontvangst van deze stukken de fractie meent dat 
de motie hiermede ten onrechte is afgedaan, kan zij hierop terugkomen. 

Besluit Met algehele instemming aangenomen, met een stemverklaring van de VVD t.a.v. 
het proces afdoening moties.  

 
Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 10.

Motie 1      VVD, CDA en SGP – Connectiviteit (internet) Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 
Besluit Ingetrokken 
Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat hij in de volgende commissie komt met 

een nadere onderzoeksopzet en een inschatting van de kosten. 
 

Sluiting 11.
 De voorzitter sluit de vergadering om 18.03 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  
Statengriffier, Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kost L. Verbeek 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.  
U kunt alle informatie raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl 
    

 


