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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra, de heer Gijsberts  
PVV: mevrouw Joosse 
CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw Verbeek en mevrouw De Waal 
D66: de heer Kok  
PvdA: de heer De Jager 
ChristenUnie: de heer Hofstra en de heer Ferdinand 
50Plus: de heer Jansen 
GroenLinks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: de heer Van der Avoird 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels 
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen 
College van GS: de heer Rijsberman, de heer Meijer 
 
Afwezig: de heer Ten Napel, de heer Jansen, de heer Kok, de heer Vermeulen, de heer Boshuijzen 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit • Agendapunt 5. Wijziging instellingsbesluit Statencommissies Ruimte en 

Duurzaamheid wordt van de agenda afgehaald en zal aan het 
seniorenconvent worden aangeboden.  

• De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van 24 mei 2017 
Besluit • De besluitenlijst van 24 mei 2017 wordt conform vastgesteld. 
 
4. Mededelingen  
4a. • De memo agendacommissie, n.a.v. de mededeling over de MRA, die op 

de lis van week 23 heeft gestaan, wordt besproken.  
Actie • De volgende onderwerpen worden actief geagendeerd in de commissie 

Economie: MRA gelden; arbeidsmarkt; effecten Flevoland 
• De volgende onderwerpen worden geagendeerd in de commissie Bestuur: 

Invloed raden en staten; convenant; rol PS en GS. 
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4b. • N.a.v. een vraag door de agendacommissie geeft gedeputeerde heer 

Rijsberman aan dat GS over de  ‘Bibliotheek ondersteuning Flevoland’ 
voor het zomerreces een besluit neemt.  

Actie • Hierover komt een mededeling op de Lis. Na het reces zal de commissie 
geïnformeerd worden over het besluit. 

  
4c. • N.a.v. de mededeling Intervisiegroep Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering 

(op lis week 25) wordt er een sparringsgroep samengesteld (De heer de 
Jager, De heer Ferdinand en de heer Kok (D66)). Deze groep komt één 
keer bij elkaar.  

  
4d. • De intervisiegroep P&C geeft een terugkoppeling van de intervisiegroep 

van 5 juli 2017. 
 
5.  Wijziging instellingsbesluit Statencommissies Ruimte en Duurzaamheid 
 • X 
 
6. Voordracht plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer 
Commissieadvies • Beëdiging in PS 19.07.2017 
 
7. Zienswijze concept begroting Randstedelijke Rekenkamer 
 • Mevrouw Hoenderdos, de directeur van de RRK, wordt welkom geheten. 
Commissieadvies • Hamerstuk PS 19.07.2017 
 
8. IPO - tweejaarlijkse terugkoppeling na AV 
 • Gedeputeerde de heer Meijer en AV lid de heer Simonse geven een 

terugkoppeling van de IPO AV in mei 2017.   
 
9. IPO - Europa 
 • Dit onderwerp wordt, op verzoek van de werkgroep Europa n.a.v. besluit 

IPO inzake Europa strategie en HNP, openbaar besproken. 
Actie • Extra aandacht wordt gevraagd voor het reeds uitstaande verzoek om het 

onderwerp Agrofood  met gedeputeerde Cees Loggen op de agenda van 
de commissie Economie te agenderen. 

 
10. Opschonen lijst moties en lijst toezeggingen 
 Lijst Toezeggingen commissie Bestuur: 

• Afvoeren: B-1, B-10, B-100, B-120, B-125, B-130, B-131, B-135,  
B-136, B-108 

• Handhaven: B-12, B-78, B-88, B-109, B-114, B-117, B-128, B-133,  
B-134, B-132 

• Agenderen in commissie Bestuur: B-41, B-45, PC05/ wordt B-44, B-124 
• Handhaven vanwege ontbreken advies PH: B-70, B-104, B-105, B-129 

 
 Lijst Moties commissie Bestuur:  

• Afvoeren: B-15           
• Handhaven: B-1 (Griffier heeft toelichting gegeven) 
• Handhaven vanwege ontbreken advies PH: B-10, B-14 (Vraag commissie: 

waarom is de termijn van een half jaar niet gehaald?), B-16 
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11. Lange termijn planning (LTP) 
Besluit • Op de LTP worden de volgende onderwerpen toegevoegd: 

 
a)Terugblik op de volgende P&C documenten: behandeling jaarrekening,  
perspectiefnota, begroting 
 
b)Conform de afspraken over periodieke herziening: de  Nota reserves en 
voorzieningen, nota risicomanagementbeleid, controleverordening, financiële 
verordening 
 
c)Conform de afspraken uit het convenant: de begroting MRA  
 

 
12. Rondvraag 
 • De heer de Jager stelt de vraag wanneer de mededeling over Jeugdzorg 

verwacht kan worden.  
 
13. Sluiting 
 • De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


