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Aanwezig: De heer Van der Avoird (PvdD), de heer Claessens (CDA),  de heer Ferdinand 
(ChristenUnie), de heer Hofstra (ChristenUnie), de heer De Jager (PvdA), de heer Jansen (50PLUS), 
de heer Kok (PVV), de heer Kok (D66), de heer Miske (GroenLinks), de heer Smetsers (D66), 
mevrouw Verbeek (SP), de heer Van Vliet (VVD) en mevrouw De Waal (SP). 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels  
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen  
College van GS: de heer Rijsberman deels als vervanging van de heer Stuivenberg      
 
Afwezig: de heer Vermeulen (D66), de heer Boshuijzen (Senioren+Flevoland), de heer Simonse (SGP), de heer 
Van Slooten (CDA), de heer Ten Napel (VVD) en de heer Jansen (PVV). 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.40 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Vermeulen, de heer 

Boshuijzen, de heer Simonse, de heer van Slooten, de heer ten Napel en 
de heer Jansen. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit • De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Onderwerp • De heer de Jager geeft een korte mondelinge terugblik de reis naar de 

AER Summer Academy 2016 naar Østfold Noorwegen. Op 14 december, in 
de Commissie Economie, wordt een officiële terugkoppeling gegeven. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 6 juli 2016  
Besluit • De besluitenlijst van 6 juli 2016, inclusief het besloten verslag, wordt 

conform vastgesteld. 
 
5. 1e begrotingswijziging 2016 RRK – zienswijze 
Commissieadvies • Hamerstuk in PS 21.09.2016 
 
6. Onderzoeksrapport RRK: Informatieveiligheid 
Commissieadvies • Dit onderwerp komt 28.09.16 Oordeelsvormend terug in de commissie en 

26.10.16 PS. 
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7. Protocol verbonden partijen 
Commissieadvies • Dit onderwerp komt 28.09.16 Oordeelsvormend op de commissie agenda 

en 26.10.16 in PS. 
            
8. Mededeling Normenkader Rechtmatigheid 2016 
 • De heer Rijsberman vervangt de heer Stuivenberg. 
Toezegging • De heer Rijsberman zegt toe, binnen twee weken, te komen met een 

planning wanneer de commissie de notitie kan verwachten, welke het 
proces rondom inkoop- en aanbestedingen toelicht (Deze notitie is 
onderdeel van de toezegging B-81). Hierbij wordt ook doorgegeven 
wanneer het Normenkader voor het laatst door PS is vastgesteld.  

Commissieadvies • Het onderwerp staat 28 september opnieuw op de commissieagenda. De 
accountant hoeft niet opnieuw bij de vergadering te zijn. 

 
9. Verkoop aandelen Enexis Holding N.V. 
Commissieadvies • Bespreekstuk in PS 21.09.2016. 
 
10. Rondvraag 
Toezegging • De heer Rijsberman zegt toe dat er een mededeling aan komt over de 

invulling van de middelen Jeugdzorg. 
 
11. Sluiting 
 • De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 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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