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Aanwezig: 
VVD: heer Gijsberts en heer Ten Napel 
PVV: heer Jansen en heer Kok 
CDA: heer Hopster en heer Van Slooten 
SP: mevrouw Verbeek  
D66: heer Kok en heer Vermeulen 
PvdA: heer De Jager 
ChristenUnie: heer Hofstra  
50Plus: heer Jansen 
GroenLinks: heer Korteweg 
SGP: heer Simonse 
PvdD: heer Van der Avoird 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels  
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen  
College van GS:  de heer Appelman     
 
Afwezig: mevrouw Joosse, mevrouw De Waal, heer Post, heer Miske, heer Boshuijzen 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 20.45 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Rijsberman en mevrouw 

de Waal. 
• Er gaat een intekenlijst voor de statenconferentie rond.  
• Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Gedeputeerde Stuivenberg.  

 
2. Vaststellen agenda 
 • Het opschonen van de lijsten M/T worden doorgeschoven naar de 

volgende commissievergadering van 29 maart.  
• De beeldvormende ronde over de omgevingsvisie komt wegens ziekte te 

vervallen.  
• De rondvraag wordt voor de evaluatie van de commissie besproken. 

Besluit • De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van 21 december 2016  
Toezegging • Portefeuillehouder Appelman zegt toe dat de commissie op de hoogte 

gebracht wordt over het GS besluit over van het ingediende bezwaar 
door de gemeente Almere over de afgewezen aanvraag op het 
jeugdhulpbudget.   

Besluit • De besluitenlijst van 21 december 2016 wordt conform vastgesteld. 
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4. Mededelingen  
4a. Mededeling over OMFL en DE EON; 
 • In de afgelopen commissie van 21.12.2016 is de agendacommissie 

verzocht Deon en OMFL beeldvormend te agenderen in de commissie 
Bestuur vanwege de structuur in de organisatie samen met portefeuille 
houder Stuivenberg.  

• De voorzitter geeft, na overleg met vervangend portefeuillehouder 
Lodders, aan dat dat beide onderwerpen reeds in de vak commissies 
besproken worden. OMFL komt in de commissie economie terug en DE On 
in de commissie Duurzaamheid. 

Commissieadvies • De agendacommissie wordt gevraagd uit te zoeken waarom DE On naar 
commissie Duurzaamheid gaat en niet in de commissie Economie blijft. 

• De agendacommissie wordt gevraagd aan de andere commissies gevraagd 
door te geven de vaart in de behandeling van de onderwerpen te 
houden.  

  
4b.  Mededeling over Initiatiefvoorstel Startnotitie en 217A onderzoek; 
 • In overleg met de heer Jansen, de heer Rijsberman en de 

agendacommissie wordt gezocht naar een ander passend moment waar 
beide stukken in een breder verband besproken kunnen worden dan 
alleen in de commissie Bestuur.  

Commissieadvies • De agendacommissie wordt verzocht het idee door te geven om het 
initiatiefvoorstel Startnotitie middels een workshop een plek in de 
statenconferentie te geven. 

  
4c. Mededeling over de Perspectiefnota; 
 • De gekozen vorm voor de Perspectiefnota, zoals weergegeven in de nota 

‘perspectiefnota in eigentijds perspectief’, kan onderdeel zijn van de 
bespreking in de Integrale commissie op 19 april 2017.  

• De Tussenbalans (midterm review) wordt een bijlage van de 
perspectiefnota. 

Toezegging • Portefeuillehouder Appelman zegt toe dat de nota ‘Beter ramen’ 
binnenkort op de agenda van de commissie Bestuur komt. 

 
5. Voorstel hamerstukken PS 22 maart 2017 
5a. Voorstel Hamerstuk: Verantwoording fractievergoedingen 2015; 
Commissieadvies Hamerstuk PS 22.03.2017 
  
5b.  Voorstel Hamerstuk: BZK: Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2017 - 

Reactie PS 
Commissieadvies Hamerstuk PS 22.03.2017 
 
6. 100 Jaar Zuiderzeewet 
 • Er wordt een beeldvormende presentatie gegeven. 
Commissieadvies • Dit onderwerp komt 29.03.2017 Oordeelsvormend in de commissie 

Bestuur en 12.04.2017 in PS. 
 
7. Omgevingsvisie - vanuit perspectief 'Ruimte voor initiatief’   - IS KOMEN TE VERVALLEN 
  
 
8. Opschonen lijst moties en lijst toezeggingen - IS DOORGESCHOVEN NAAR EERSTVOLGENDE 

COMMISSIE 
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9. Lange Termijn Planning 
Toezegging • Portefeuillehouder Appelman zegt toe dat de mededeling, behorende bij 

openstaande Motie B-10 over een procesvoorstel informatievoorziening 
IPO, voor de commissie Bestuur van 29 maart beschikbaar is.  

 
10. Rondvraag 
Toezegging • Portefeuillehouder Appelman zegt toe de vraag, hoe er bij de Verlening 

subsidies Podiumkunsten 2017 omgegaan is met het criterium ‘Verhaal 
van Flevoland’, door te geleiden aan portefeuillehouder Rijsberman.  

 
11. Sluiting 
 • De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 
 
12. Evaluatie commissie Bestuur 
 • De commissie wordt in beslotenheid geëvalueerd.  
  
 
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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