Besluitenlijst
Registratienummer:
1997624

*1997624*
Besluitenlijst Statencommissie Bestuur van 23 november 2016
Aanwezig:

VVD: heer Gijsberts en heer Ten Napel
PVV: mevrouw Joosse, heer Jansen
CDA: heer Claessens en heer Van Slooten
SP: mevrouw De Waal
D66: heer Kok en heer Vermeulen
PvdA: heer De Jager
ChristenUnie: heer Hofstra
50Plus: heer Jansen
GroenLinks: heer Miske en de heer Korteweg
SGP: heer Simonse
PvdD: /
Voorzitter: mevrouw Smeels
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen
College van GS: de heer Rijsberman, De heer Verbeek, de heer Stuivenberg
Afwezig:

Senioren+Flevoland: heer Boshuijzen, mevrouw Klijnstra, heer Kok, mevrouw Verbeek, heer Kok en
heer Van der Avoird
Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 22.45 uur
1. Opening
•
•

2. Vaststellen agenda
Besluit
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuijzen, de heer van
der Avoird, mevrouw Verbeek en de heer Kok.

De agendapunten 5 en 6 worden samengevoegd. De agenda wordt
vastgesteld.

3. Mededelingen
•
•

De heer Rijsberman geeft een toelichting over de mededeling van de MRA
die in week 46 op de Lis heeft gestaan.
De heer Smetsers geeft een toelichting over de Statenbijeenkomst van
28.11.2016 over de omgevingsvisie. Er gaat een intekenlijst rond.

4. Vaststellen besluitenlijsten van 13 oktober en 9 november 2016
Besluit
• De besluitenlijsten van 13 oktober en 9 november 2016 worden conform
vastgesteld.
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5. Totstandkoming GR Het Flevolands Archief en Batavialand en 6. Overname NLE vastgoed
Toezegging
• De heer Rijsberman zegt toe met een Mededeling te komen waarin het
profiel voor de toezichthouder en de subsidievoorwaarden worden
toegelicht.
• De heer Rijsberman zegt toe tijdens de PS op 7 december een
terugkoppeling te geven over de subsidieverlening, indien er voortgang
te melden is.
• De heer Verbeek zegt toe zo mogelijk een terugkoppeling te geven over
de onderhandelingen BNG.
Commissieadvies

•
•
•

Beide onderwerpen bespreekstuk in PS 07.12.2016
Beslispunt 7b in het stuk over het vastgoed verwijst naar 5a moet 7a
zijn.
De geheimhouding blijft gelden en wordt in de PS vergadering van
07.12.2016 bekrachtigd.

7. Zienswijze ontwerpbegroting HFA 2017
Commissieadvies
• Bespreekstuk in PS 07.12.2016
8. Mededeling over het inkoop- en aanbestedingsbeleid
Commissieadvies
• De commissie stemt met mededeling in.
9. Mededeling Normenkader Rechtmatigheid 2016
Commissieadvies
• Gebruikelijke route wordt gevolgd. Dwz, GS stelt normenkader vast en
koppelt terug aan PS via een mededeling.
10. Verordening fractieondersteuning
Commissieadvies
• Hamerstuk in PS 07.12.2016
11. Legesverordening 2017
Toezegging
• De heer Stuivenberg zegt toe in het eerste kwartaal van 2017 te komen
met een Benchmarketing onderzoek naar de legeskosten in vergelijking
met andere provincies.
Commissieadvies

•

Bespreekstuk (PVV en SGP twijfelen over stemverklaring)

12. Mededeling m.b.t. Toekenning aanvraag jeugdhulp gemeenten 2017/2018
Commissieadvies
• SP en CDA beraden zich nog over stellingname. Afhankelijk van de
uitkomst zullen de PvdA een CU hun vervolgplan maken.
7. Rondvraag
•

NVT

•

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

8. Sluiting
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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/

