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Aanwezig: 
VVD: de heer Gijsberts en de heer Ten Napel  
PVV: de heer Jansen en de heer Kok 
CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw De Waal 
D66: de heer Kok en de heer Vermeulen 
PvdA: de heer De Jager 
ChristenUnie: de heer Ferdinand 
50Plus: de heer Jansen 
GroenLinks: - 
SGP: de heer Simonse 
PvdD - 
Senioren+Flevoland: - 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels 
Commissiegriffier: mevrouw Selman 
College van GS: de heer Hofstra, de heer Fackeldey, de heer Verbeek.  
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering is ontvangen van  dhr. Miske, (GL), dhr Ten Napel 

(VVD) is later.  
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Dhr. Janssen (50+) heeft zich bereid verklaard lid te worden namens de 

commissie Bestuur in de klankbordgroep OFGV.  De commissie Bestuur stemt hier 
mee in.  
Dhr. Janssen informeert of GS tijdig kunnen reageren, zodat het advies van de 
werkgroep Startnotities op 17 juli door PS behandeld kan worden.  
Toezegging: Dhr. Verbeek zegt toe de stand van zaken per mail te melden   

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 16 mei 2018  
Besluit De besluitenlijst van 16 mei 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Indicatoren 
Toezegging De begeleidingscommissie zal alle genoemde onderwerpen en suggesties voor 

indicatoren bespreken. Afgesproken is dat de begeleidingscommissie er enkelen 
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uit kiest om dieper verder uit te werken, en zo te oefenen met de indicatoren. 
Commissieadvies De fracties hebben geïnventariseerd voor welke onderwerpen men een indicator 

zou wensen, en deze groslijst wordt doorgegeven aan de begeleidingscommissie 
P&C.  

 
6. Festival Oude Muziek     
Toezegging  
Commissieadvies De commissie heeft kennis genomen van de presentatie. De presentatie is 

toegevoegd in de app.  
 
7.  Eindrapport RRK Opvolging aanbevelingen 2017     
Toezegging  
Commissieadvies De commissie neemt de suggestie over om de opvolging te monitoren van de RKK 

aanbevelingen die door PS zijn vastgesteld.  
Advies aan het seniorenconvent luidt om 1- GS te vragen deze monitoring te 
organiseren, bijvoorbeeld via de concerncontroller en 2- GS verzoeken een 
voorstel te doen voor de wijze van en een redelijke frequentie van 
verslaglegging, bij voorkeur in een op zichzelf staand document 3- dit verslag in 
de toekomst te agenderen voor bespreking in de commissie Bestuur.  

 
8. Jaarrekening 2017 en voorzienswijze ontwerp programmabegroting 2019 - 2022 Het         

Flevolands Archief  
Toezegging Dhr Verbeek zegt toe om: 1- de commissie actief te informeren als er aanvullend 

antwoord is op de vraag van 50+ waarom de kortlopende schulden zijn opgelopen 
2- of er een bestuursverslag is bij de accountantscontrole (verzoek CU dit te 
ontvangen)   3- of het Flevolands Archief inderdaad geen vennootschapsbelasting 
hoeft te betalen 

Commissieadvies Hamerstuk voor PS van 17 juli  
 
9.     Mededeling ‘Statenmededelingen’  
Toezegging  
Commissieadvies De commissie kan instemmen met de strekking van het document als leidraad 

voor GS mededelingen. Mits er geen impliciete besluitvorming plaats vindt, krijgt 
GS ruimte om ook mededelingen te doen over actualiteiten die niet aan eerdere 
besluitvorming gekoppeld zijn/ mededelingen te gebruiken als instrument voor 
actieve informatieplicht.   

 
10. Terugkoppeling IPO-AV en kadernota IPO  
Toezegging  
Commissieadvies  Er is van gedachten gewisseld over de rol en taken van het IPO, deze eerste 

kadernota, en de ontwikkeling waarin de organisatie IPO zich nu bevindt.   
 
11.     Presentatie IPO Interbestuurlijk Programma     
Toezegging  
Commissieadvies De commissie heeft kennis genomen van de presentatie. Deze is toegevoegd in de 

app.  
 
12. Rondvraag 
 Van de rondvraag wordt géén gebruik gemaakt  
 
13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  20.30  uur. 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 

 


