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Beeldvormende sessie 
Aanwezig: De heer Van der Avoird (PvdD), mevrouw Verbeek (SP),  mevrouw De Waal (SP), de heer 
Hofstra (CU), de heer De Jager (PvdA),de heer Korteweg (GroenLinks), de heer Jansen (50PLUS), de 
heer Simonse (SGP), de heer Ten Napel (VVD), mevrouw Klijnstra (VVD), de heer Van Vliet (VVD), de 
heer Boshuijzen (Senioren+Flevoland), de heer Claessens (CDA), de heer Van Slooten (CDA), de heer 
Hopster (CDA), de heer Kok (D66), de heer Vermeulen (D66), mervouw Papma (D66), de heer 
Laagland (50PLUS). 
 
Reguliere commissie: 
Aanwezig: De heer Van der Avoird (PvdD), mevrouw De Waal (SP), Ferdinand (ChristenUnie), de heer 
De Jager (PvdA), de heer Kok (PVV), de heer Jansen (50PLUS), de heer Simonse (SGP), de heer ten 
Napel (VVD), de heer Van Vliet (VVD), de heer Boshuijzen (Senioren+Flevoland), de heer Claessens 
(CDA), de heer Van Slooten (CDA), de heer Kok (D66), de heer Vermeulen (D66). 
 
Afgemeld: mevrouw Verbeek (SP), de heer Gijsberts (VVD). 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels  
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen  
College van GS:  De heer Verbeek, de heer Stuivenberg, de heer Rijsberman.     
 
 
Aanvang: 16.00 uur 
Sluiting: 20.40 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• De heer Korteweg vervangt de heer Miske. 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit • De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Europa strategie Regio Randstad en Flevoland (beeldvormend) 
Besluit • De Europa strategie Regio Randstad en Flevoland wordt beeldvormend 

besproken. Andere commissie leden zijn voor deze behandeling 
uitgenodigd. Dit onderwerp staat 6 juli oordelend op de agenda van de 
commissie Bestuur en in de PS vergadering van 13 juli. 

  
 
4. Mededelingen 
 X 
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5. Vaststellen besluitenlijst van 11 mei 2016 
  
Besluit • De besluitenlijst van 11 mei 2016 wordt conform vastgesteld. 
 
6. Verantwoording fractievergoedingen 2014 /Q1 – 2015 (OV) 
Toezegging • Geen 
Besluit • Hamerstuk met stemverklaring in PS 29.06.2016 
  
 
7. Procedureregeling Bezwaar en Beroep (OV) 
 • De heer van der Avoird zal een aantal technische punten doormailen aan 

de heer Verbeek.  
Toezegging • De heer Verbeek zegt toe te controleren of de wijzigingen alleen 

tekstueel zijn. Indien dit niet zo is zal hij dit terugkoppelen. 
Besluit • Hamerstuk in PS 13.07.2016. 
  
 
8. IFA jaarrapportage 2015  
Toezegging • De heer Verbeek zegt toe een staatje met de werkgelegenheid toe te 

sturen, indien mogelijk gespecificeerd naar leeftijdscategorie.  
• De heer Verbeek zegt toe uit te zoeken of de planning van de 

innovatiefabriek verloopt zoals gepland. Indien dit niet zo is wordt dit 
doorgegeven aan de commissie. 

• De heer Stuivenberg zegt toe te checken of de stukken die de commissie 
heeft gehad overeenkomen met de getekende versie. 

• De heer Stuivenberg zegt toe de antwoorden op de technische vragen toe 
te sturen. 

Besluit X 
  
 
9. MAB (Meerjarenaanpak bedrijfsvoering) plateau 1 (OV) 
Toezegging X 
Besluit Hamerstuk in PS 13.07.2016 
  
 
10. Intrekking Subsidieverordening jeugdzorg provincie Flevoland 2005 (OV) 
Toezegging X 
Besluit Wordt doorgeschoven naar de commissie Bestuur van 06.07 en blijft op PS agenda 

van 13.07 staan. 
  
 
11. IPO – voorbereiding AV 16.06.2016 
 • De volgende 3 zaken worden besproken: 

1. agendastukken (mn de meerjarenagenda) van de IPO AV van 
16.06.2016.  
2. voorstel van de provincie Zeeland en Zuid-Holland over de verbetering 
van de stukkenstroom.  
3. Betrokkenheid IPO congres  

• In de commissie van 6 juli wordt een terugkoppeling gegeven.  
  
 
12. Rondvraag 
 • Er wordt een vraag gesteld n.a.v. de Motie over Jeugdzorg. 
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13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  20.40  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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