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Aanwezig: 
VVD: de heer Gijsberts en de heer Ten Napel 
PVV: mevrouw Joosse, en de heer Kok 
CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw De Waal 
D66: en de heer Vermeulen 
PvdA: de heer De Jager 
ChristenUnie: en de heer Ferdinand 
GroenLinks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: de heer Van der Avoird 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels 
Commissiegriffier: de heer Liedekerken 
College van GS: de heer Appelman en de heer Rijsberman 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
Verhinderd: de heer Boshuijzen (Senioren+Flevoland), de heer Hofstra (CU), de 
heer Jansen (50Plus ), de heer Jansen (PVV), mevrouw Klijnstra (VVD), de heer 
Kok  (D66), mevrouw Verbeek (SP).  
Bericht van verhindering is tevens ontvangen van portefeuillehouder Verbeek. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorzitter stelt voor de inspreker die zich heeft gemeld bij agendapunt 8, de 

heer Spanier, aan het begin van de vergadering te laten inspreken. Agendapunt 8 
wordt daarom behandeld als agendapunt 5. Met inachtneming van dit voorstel 
wordt de agenda vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 29 maart 2017  
Besluit De besluitenlijst van 29 maart 2017 wordt conform vastgesteld. 
Toezegging Naar aanleiding van de besluitenlijst over het onderwerp MRA: 

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe binnen 2 weken PS een mededeling te doen 
toekomen over het proces consultatie begroting MRA en betrokkenheid raden en 
staten, inclusief planning. 

 
5. Accountantsverslag 2016 en bestuurlijke reactie GS 
Toezegging Geen. Diverse openstaande vragen worden schriftelijk beantwoord. 

 

2078783 

*2078783* 
 
 
Besluitenlijst van de Commissie Bestuur van 24 mei 2017 



  B e s l u i t e n l i j s t  
 

 Bladnummer 

 2 
 
Commissieadvies n.v.t. 
 
6. Jaarstukken 2016 
Toezegging Geen. Diverse openstaande vragen worden schriftelijk beantwoord. 
Commissieadvies Bespreekstuk voor PS van 7 juni 2017. 
 
7. Programmaplan Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering plateau 2 
Toezegging Geen. 
Commissieadvies Bespreekstuk voor PS 7 juni, op verzoek van de PVV-fractie. 
 
8. Bibliotheek ondersteuning Flevoland 
Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de ingediende zienswijzen van de 

partners op het voorgenomen GS-besluit z.s.m. aan de commissie worden 
toegezonden. 

Besluit De commissie besluit tot een schriftelijke reactie op het voorgenomen GS-
besluit, in de vorm van wensen en bedenkingen. De fracties kunnen tot 18 juni 
2017 hun reactie via de griffie kenbaar maken. 
De agendacommissie zal het proces van agenderen van dit stuk (met name de 
stukkenstroom) evalueren. 

Commissieadvies n.v.t. 
 
9. Rondvraag 
 De rondvraag wordt mondeling ter vergadering beantwoord. 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  21.30 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


