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Aanwezig: Mevrouw Klijnstra (VVD), de heer Gijsberts (VVD), mevrouw De Waal (SP), de heer Simonse 
(SGP), de heer Hofstra (ChristenUnie), de heer De Jager (PvdA), de heer Jansen (50PLUS), de heer 
Van Slooten (CDA), de heer Claessens (CDA), de heer Korteweg (GroenLinks), de heer Jansen (PVV), 
Kok (PVV), de heer Vermeulen (D66), de heer Kok (D66) en de heer Van der Avoird (PvdD).  
 
Voorzitter: mevrouw Smeels  
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen  
College van GS: de heer Stuivenberg, de heer Verbeek en de heer Rijsberman      
 
Aanvang: 14.00 uur 
 
1. Opening 

 - De voorzitter opent de vergadering. 
- Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Verbeek (SP). De heer 

Miske (GroenLinks) wordt vervangen door de heer Korteweg. De heer 
Vermeulen zal eerder weg gaan.  
 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit - De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
 
3. Mededelingen 
 - De heer Simonse geeft een terugkoppeling over het IPO AV van 4 oktober 

2016.  
- Er wordt een oproep gedaan voor twee leden voor de 

onderzoekscommissie OFGV. De heer Kok (D66) meldt zich aan. De rest 
van de commissie denkt nog na over mogelijke deelname. Men kan zich 
aanmelden bij de griffie. 

- De griffie zoekt uit of Burgerleden ook lid van de onderzoekscommissie 
kan zijn. 
 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 28 september 2016  
Besluit - De besluitenlijst van 28 september 2016 wordt conform vastgesteld. 

 
 
5. Zomernota 
Toezeggingen - De heer Stuivenberg zegt toe de vraag over Waterveiligheid schriftelijk 

te beantwoorden.  
- De heer Stuivenberg zegt toe in het voorjaar 2017 terug te komen op de 

doorkijk van de P&C cyclus.    
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6. Programmabegroting 
Toezegging - De heer Stuivenberg zegt toe voor het eind van het jaar te komen met 

een evaluatie van het CMO. 
- De heer Stuivenberg zegt toe dat de doelen voor wat betreft de 

resultaten nader worden bekeken. 
- De heer Stuivenberg zegt toe schriftelijk terug te komen op de 

rentetoerekening.    
- De heer Stuivenberg zegt toe aandacht te hebben voor de beïnvloedbare 

ruimte binnen de begroting. 
 

 - In de agendacommissie zal de vraag over de lobbyist door de SGP 
meenemen.  

- De agendacommissie zal de beantwoording door de heer Stuivenberg over 
de bandbreedte in de reserve van de begroting meenemen. 
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7. Rondvraag 
 
8. Sluiting 
 - De voorzitter sluit de vergadering om ca. 17.30 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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