
P R O V I N C I E F L E V O L A N D Statenvoorstel 

Onderwerp 

Benoeming en opdracht informateur maart 2018 

Beslispunten 

1. Tot informateur te benoemen de heer B.J. van Bochove. 

2. De informateur de volgende opdracht te verlenen: 
a) Op basis van het rapport van de Commissaris van de Koning van 1 

maart 2018 het verkennen van een mogelijk te vormen coalitie. 
b) Uitgangspunt bij de verkenning is dat de informateur zich hierbij 

richt op de continuïteit en stabiliteit van bestuur, daadkracht en 
een professionele, open en integere bestuurscultuur. 

c) Ook dient er, in het belang van Flevoland, zo spoedig mogelijk, 
bij voorkeur voor 1 april 2018, een nieuw College van GS aan te 
treden. 

d) Deze verkenning uiterlijk 12 maart 2018 uit te brengen opdat er, zo 
mogelijk, reeds in de vergadering van PS van 15 maart 2018, een besluit 
over het vervolgtraject kan worden genomen. 

3. Een extra Statenvergadering uit te schrijven op 15 maart 2018, 
aanvang 14:00 uur, uiteraard alleen indien haalbaar in relatie tot hetgeen 
verwoord is in beslispunt 2.d 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het Statenvoorstel van 6 maart 2018, nummer 2212034. 

BESLUITEN: 

1. Tot informateur te benoemen de heer B.J. van Bochove. 
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2. De informateur de volgende opdracht te verlenen: 
a) Op basis van het rapport van de Commissaris van de Koning van 1 

maart 2018 het verkennen van een mogelijk te vormen coalitie. 
b) Uitgangspunt bij de verkenning is dat de informateur zich hierbij 

richt op de continuïteit en stabiliteit van bestuur, daadkracht en 
een professionele, open en integere bestuurscultuur. 

c) Ook dient er, in het belang van Flevoland, zo spoedig mogelijk, 
bij voorkeur voor 1 april 2018, een nieuw College van GS aan te 
treden. 

d) Deze verkenning uiterlijk 12 maart 2018 uit te brengen opdat er, zo 
mogelijk, reeds in de vergadering van PS van 15 maart 2018, een besluit 
over het vervolgtraject kan worden genomen. 

3. Een extra Statenvergadering uit te schrijven op 15 maart 2018, 
aanvang 14:00 uur, uiteraard alleen indien haalbaar in relatie tot hetgeen 
verwoord is in beslispunt 2.d 

Aldus beffoteniin de openbare vergadering van Provinciale Staten van 7 maart 2018 

voorzitter 

^ïs b^preekstuk op de ggéfïöa (zie|^emverhoudin 3) 
(Part̂ f 'zetels Aanwezig Voor Tegen 
WD 7 
CDA 5 5 r 

5 -
SP 5 
D66 4 3 'S 
SOPlus 1 1 1 — 
PW 6 s — 5 
SGP 2 2 — 
Christen Unie 3 3 — 
PvdA 3 3 3 — 
GroenLinks 2 z 2 — 
Partij v.d. Dieren 2 1 1 — 
Senioren+Flevoland 1 1 l — 
Totaal 41 / 0 
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