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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra, de heer Gijsberts  
PVV: de heer Jansen en de heer Kok 
CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw Verbeek en mevrouw De Waal 
D66: de heer Kok  
ChristenUnie: de heer Ferdinand 
50Plus: de heer Jansen 
GroenLinks: de heer Miske (vanaf 17.00 uur) 
SGP: de heer Simonse 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels 
Commissiegriffier: mevrouw Selman 
College van GS: de heer de Reus, de heer Rijsberman, de heer Hofstra  
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering is ontvangen van PvdA de heer De Jager, en 
Senioren+Flevoland de heer Boshuijzen. Dhr. Miske is verlaat.   
•  

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Voorzitter meldt dat namens fractie CU de heer van Dijk heeft plaats genomen in 

de werkgroep Europa.  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 13 juni 2018  
Besluit De besluitenlijst van 13 juni 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Presentaties herijking Sportbeleid (beeldvorming) 
Toezegging • Commissie ontvangt een overzicht van projecten waarbij Sportservice 

Flevoland betrokken is geweest  
• In de aangekondigde notitie herijking sportbeleid zal helder onderscheid 

worden gemaakte tussen taken voor gemeenten resp de provincie.  
• In de aangekondigde notitie herijking sportbeleid zullen ook indicatoren 

worden opgenomen.  
Commissieadvies De commissie heeft kennis genomen van de presentaties Trends en 

Ontwikkelingen Sport, en Resultaten sportbeleid.  
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6. Zomernota 2018 (oordeelsvorming)    
Toezegging GS geeft voor de volgende PS een schriftelijk onderbouwing - op welke besluiten 

de voorgestelde projecten in de zomernota rusten. Het gaat om toelichting dat 
het om uitvoering van vastgesteld beleid gaat.  
Fracties hebben gevraagd aan te geven welke projecten worden geblokkeerd 
indien de zomernota niet in juli wordt vastgesteld; de commissie wenst dieper op 
projecten in te gaan in september.  

Commissieadvies Aanvullende onderbouwing is gewenst voor als nieuw benoemde projecten in de 
zomernota.  

 
7. Aanbesteding accountant (oordeelsvorming) 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk  
 
8. Buitenlandreis AER Summer Academy 2018 (oordeelsvorming) 
Toezegging -  
Commissieadvies Hamerstuk - met stemverklaring PVV 
 
9. Halfjaarlijkse terugkoppeling EU Lobby (beeldvorming) 
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie heeft kennis genomen van de rapportage en toelichting daarbij 

door de gedeputeerde.  
 
10. Advies statenwerkgroep Ścenaristen (beeldvorming)     
Toezegging - 
Commissieadvies Het advies van de werkgroep is met diverse nuances instemmend ontvangen. Het 

advies wordt voorgelegd aan GS voor wensen en bedenkingen, en komt daarna 
terug op de agenda van de commissie.  

 
 11. Opschonen lijsten van moties en toezeggingen  
Toezegging - 
Commissieadvies Met uitzondering van B133, worden conform voorstel de toezeggingen B 12, 88, 

136, 137, 140 en 146 afgevoerd. Bij B133 verzoekt dhr. Simonse om een antwoord 
van GS, op welke onderdelen de analyse van GS afwijkt van die door dhr. 
Simonse. De mededeling van 8 mei gaat niet op de analyse van dhr. Simonse in.     

 
12. Initiatiefvoorstel: Onderzoek naar opzet educatieprogramma Democratie (beeldvorming)    
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie wil het voorstel nogmaals op de agenda, met een reactie (wensen 

en bedenkingen) van GS. Mw. Papma is gevraagd een globale onderbouwing te 
geven bij de gevraagde 70.000.  

 
 
13. Rondvraag 
 Gezien de vrij lege LTP voor de komende maanden vraagt de voorzitter, of er 

onderwerpen zijn die de commissie in komende vergaderingen zou willen 
bespreken;  
Dhr. Simonse noemt voor september het onderwerp ‘omgaan met de reserve 
strategisch beleid’. GS lijkt hierin geen eenduidige lijn te volgen. 
Dhr. Kok via mail: Kansen voor Flevoland bij samenwerkingsverband regio Zwolle. 

 
14. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 
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Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


