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Besluitenlijst Statencommissie Bestuur van 28 september 2016

Aanwezig:

De heer Van Vliet (VVD), de heer Gijsberts (VVD), mevrouw Klijnstra (VVD), de heer Kok (D66), de
heer Simonse (SGP), de heer Jansen (50PLUS), de heer Jansen (PVV), de heer Korteweg
(GroenLinks), de heer De Jager (PvdA), de heer Hofstra (ChristenUnie), de heer Claessens (CDA),
mevrouw Verbeek (SP) en de heer Van der Avoird (PvdD).
Voorzitter: mevrouw Smeels
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen
College van GS: de heer Stuivenberg
Afgemeld: mevrouw Joosse (PVV), mevrouw De Waal (SP), de heer Boshuijzen (Senioren+Flevoland),
de heer Kok (PVV), de heer Miske (GroenLinks), de heer Van Slooten (CDA) en de heer Vermeulen
(D66).

Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 16.30 uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda
Besluit
-

-

-

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw de Waal, de heer
Boshuijzen, de heer van Slooten, de heer Vermeulen, mevrouw Joosse en
de heer de Kok zijn afwezig. De heer Korteweg vervangt de heer Miske.
Gedeputeerde Rijsberman wordt vervangen door de heer Stuivenberg.

Het agendapunt 6 ‘Mededeling Normenkader Rechtmatigheid 2016’ wordt
doorgeschoven naar de commissievergadering van 23 november. Dan
staat ook de mededeling over het inkoop- en aanbestedingsbeleid op de
agenda.
De mededeling over de Toezegging B-102 - Vaststelling normenkader door
PS heeft op de Lis van week 38 gestaan. Deze mededeling kan
meegenomen worden bij de behandeling van de mededeling
Normenkader Rechtmatigheid 2016.
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
-

De heer Simonse geeft een korte terugkoppeling over de intervisiegroep
P&C. Hij doet een oproep voor een nieuw lid van de intervisiegroep.
Deze kan zich kan melden bij de griffie.
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4. Vaststellen besluitenlijst van 7 september 2016
Besluit
- De besluitenlijst van 7 september 2016 wordt conform vastgesteld.
5. IPO – voorbereiding IPO congres
- Het IPO AV/ IPO congres wordt voorbesproken.
6. Cultuurnota 2017 - 2020 - BV
- Dit onderwerp wordt beeldvormend besproken.
Commissieadvies
- Op 23 november 2016 staat dit onderwerp Oordeelsvormend op de
agenda en in januari in PS.
7. Initiatiefvoorstel Startnotitie (50PLUS) – BV
- De heer Jansen (50PLUS) geeft een beeldvormende presentatie over het
initiatiefvoorstel over Startnotities.
Commissieadvies
- Het initiatiefvoorstel komt ter kennis name op de agenda van de
commissie vergadering van 23.11.2016 en 21.12.2016 Oordeelsvormend.
8. Onderzoeksrapport RRK: Informatieveiligheid – OV
Toezegging
- Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe dat de behandeltermijn wordt
gekoppeld aan de begrotingsbehandeling 2018.
- Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe dat de vragen over de OFGV
middels een mededeling worden beantwoord.
Commissieadvies
- De aanbevelingen in beslispunt 3. worden voor de behandeling in de
Staten SMART gemaakt.
- Hamerstuk op 26.10.16 in PS.

9. Protocol verbonden partijen – OV
Toezegging
- Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe, naar aanleiding van een vraag
door de PVV over de gemeenschappelijke regeling NLE, een schriftelijke
reactie te geven over de bestuurlijke inzet van GS in relatie tot het
integriteitsvraagstuk.
Commissieadvies
- Hamerstuk op 26.10.16 in PS.

10.

Rondvraag

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur.
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