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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra, de heer Gijsberts  
PVV: mevrouw Joosse 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: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: mevrouw Vestering-van Mastrigt 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels 
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen 
College van GS: de heer Verbeek, de heer Rijsberman    
 
Afwezig: VVD: de heer Ten Napel, PVV: de heer Jansen, CDA: de heer Hopster en de heer Van 
Slooten, SP: mevrouw Verbeek, ChristenUnie: de heer Hofstra, PvdD: de heer Van der Avoird, 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen 
 
Aanvang: 19.00 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit • De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van 29 november 2017 en 13 december 2017 (extra commissie 

Bestuur)    
 • De besluitenlijsten van 29 november en 13 december 2017 worden 

conform vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
 • De heer Simonse, IPO AV-lid, geeft een mondelinge terugkoppeling over de 

afgelopen IPO-AV op 19 december 2017.  
• Er gaat een intekenlijst rond voor de MRA brede raads- en 

statenledenconferentie op vrijdag 16 februari 
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5. Mededeling overzicht energiebesparende maatregelen     
Toezegging • nvt 
Commissieadvies • De commissie besluit, na toelichting van portefeuillehouder Verbeek, dat 

dit onderwerp verder besproken dient te worden in de commissie 
Duurzaamheid bij de bespreking van de Energieagenda.  
Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat bij de behandeling in de 
commissie Duurzaamheid niet opnieuw terugverwezen dient te worden 
naar de commissie Bestuur. 
 

 
6. MAB programmaplan plateau 3 
Toezegging • Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe dat er, in afstemming met de 

agendacommissie, een tussenrapportage ingepland zal worden van MAB 
programmaplan plateau 3. 

• Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe een beeldvormende presentatie 
te geven over 'Algemene verordening gegevensbescherming’ AVG in de 
commissie Bestuur van 11 april 2018. 
 

Commissieadvies • PS 24.01.2018: Bespreekstuk, de fractie van de SGP laat weten als het stuk 
toch een hamerstuk kan worden.   

 
 
7. LTP 
Commissieadvies • NVT 
 
8. Rondvraag 
 • NVT 
 
9. 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. 
    

 


