Besluitenlijst
Registratienummer:
1901467

*1901467*
Besluitenlijst Statencommissie Bestuur van 20 april 2016

Aanwezig: De dames Klijnstra (VVD), Joosse (PVV), Verbeek (SP) en De Waal (SP).
De heren Claessens (CDA), Ferdinand (ChristenUnie), De Jager (PvdA), Jansen (50PLUS), Kok (D66),
Simonse (SGP), Van Slooten (CDA), Van Vliet (VVD) en Korteweg (GroenLinks).
Voorzitter: mevrouw Smeels
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen
College van GS: de heer Stuivenberg,

Rijsberman

de heer Simonse (als vicevoorzitter van de Staten), de heer

Afwezig: Van der Avoird (PvdD) (afgemeld), Miske (GroenLinks)(afgemeld), Vermeulen (D66)
(Afgemeld), Kok (PVV), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Jansen (PVV), Ten Napel (VVD), Post
(ChristenUnie)

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 21.00 uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Van der Avoird (PvdD). De
heer Miske wordt vervangen door de heer Korteweg. De heer Vermeulen is
afwezig en wordt vervangen door de heer Kok.
2. Vaststellen agenda
Besluit

•

De voorgestelde agenda wordt op verzoek van de voorzitter aangevuld
met een vijfde agenda punt, de LTP, en wordt vastgesteld.

•

De heer Stuivenberg geeft aan dat de IPO mededeling over de
informatievoorziening volgt.
De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) zijn digitaal verstrekt en
worden door de heer Stuivenberg aangeboden aan de vicevoorzitter de
heer Siepel. De Staten ontvangen een mail met informatie over de wijze
waarop de technische vragen ingediend kunnen worden.
De heer Simonse geeft aan dat de samenstelling van de intervisiegroep
P&C weer op volle sterkte is.

3. Mededelingen
•

•

4. Vaststellen besluitenlijst van 23 maart 2016
Besluit
De besluitenlijst van 23 maart 2016 wordt conform vastgesteld.
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2
5. LTP
Besluit

-

-

De LTP wordt besproken vanwege de volle agenda’s van de
commissievergaderingen van mei, juni en juli. Er wordt besproken hoe
de agendacommissie dit heeft opgelost. Een van de oplossingen is het
tijdelijk verruimen van de vergadertijden:
11.05.2016: van 14.00 tot 18.30
15.06.2016: van 16.00 tot 23.00 uur (tussendoor eten)
06.07.2016: 13.00 tot 18.30

6. Beeldvormende ronde - Cultuurnota 2017-2020
- Portefeuillehouder de heer Rijsberman geeft een korte inleiding die
gevolgd wordt door een presentatie. Daarna vindt er een gesprek plaats
o.l.v. Sandra Rottenberg.
7. Rondvraag
-

De heer Jansen (50PLUS) geeft aan met de griffie bezig te zijn met een
initiatiefvoorstel over Startnotities. Deze komt t.z.t. op de LTP.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

