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Aanwezig: 
VVD: de heer Gijsberts en de heer Ten Napel 
PVV: mevrouw Joosse  
CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw Verbeek en mevrouw De Waal 
D66: de heer Kok en de heer Vermeulen 
PvdA: de heer De Jager 
ChristenUnie: de heer Ferdinand 
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 Meijer en de heer Rijsberman 
 
Afwezig: VVD: mevrouw Klijnstra; PVV: de heer Jansen en de heer Kok; ChristenUnie: de heer 
Hofstra; 50Plus: de heer Jansen; Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen 
 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent 19.00 uur de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit • De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 • Geen 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 18 oktober 2017  
Besluit • De besluitenlijst van 18 oktober 2017 wordt conform vastgesteld. 
 
5. 100 jaar viering zuiderzeewet 
 • Er wordt een beeldvormende presentatie gegeven. De website en filmpje 

is aan de bundel van de commissie toegevoegd. 
Toezegging • Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe te komen met een 

vervolgrapportage waarin inzicht gegeven wordt in de besteding van de 
beschikbare budgetten en waarin gereflecteerd wordt op de eerder 
beoogde effecten zoals weergegeven in de vastgesteld notitie viering 100 
jaar Zuiderzeewet (nr 2117934).  
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6. Cultuureducatie in het VMBO 
 • Er wordt een beeldvormende presentatie met interactieve sessie 

gegeven. De presentatie is aan de bundel toegevoegd. 
Commissieadvies • De commissie wordt graag op de hoogte gehouden van de nieuwe 

ontwikkelingen. 
 
7. Werkgroep Europa 2 van 2  
Toezegging • Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe de rapportage die hoort bij 

traject van onderhandeling tussen Europese commissie raad en parlement 
over een deel van de financiële regelgeving toe te zenden. 

Commissieadvies • De nieuwe vorm en inhoud van de halfjaarlijkse terugkoppeling is positief 
ontvangen. 

 
8. Mondelinge terugkoppeling IPO AV en congres 
 • AV-lid de heer Simonse geeft een terugkoppeling. Hij zal de presentatie 

van de workshop die hij heeft gegeven doorsturen aan de commissie.  
 
9. Voorbereiding IPO AV 
Commissie 
besluit 

• Op 13 december 2017 wordt van 13.00 – 14.00 een extra commissie 
georganiseerd om de agenda van de AV van 19 december voor te 
bespreken.  

 
10. Nota risicomanagement 
Toezegging • Geen 
Commissieadvies • Hamerstuk in PS 13.12.2017 
 
11. Controleplan 2017 
Toezegging • Portefeuillehouder Meijer zegt toe voor het eind van het jaar te komen 

met een mededeling over Reedewaard. 
Commissiebesluit • Het controleplan 2017 is besproken. 
 
12. Opschonen lijsten moties en toezeggingen 3-3 
Commissiebesluit Toezeggingen 

• Afvoeren, volgen advies GS: 
B-41, B-45, B-78, B-109, B-114, B-117, B-44, B-122, B-123, B-124, 
B-126, B-127, B-132, B-135 
 

• Handhaven, vanwege ontbreken advies PH:   
B-70, B-104, B105, B-129 
Gevraagd is of de portefeuillehouder ervoor kan zorgen dat het  
advies PH bijgewerkt wordt zodat de lijst opgeschoond kan 
worden. 

 
• Handhaven, afwijkend van advies PH: B-56: portefeuillehouder en AV-

leden werken toezegging verder uit. 
• Handhaven, afwijkend van advies PH: B-134: De commissie gaat ervan 

uit dat de gedeputeerde met een procedurevoorstel komt. 
• Handhaven, afwijkend van advies PH: B-139: PS dient nog afschrift te 

ontvangen. 
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commissieadvies Moties 

• Afvoeren: B10 
• Afvoeren: B-14, mededeling heeft op Lis week 47 gestaan.  

 
13. Rondvraag 
 • De mededeling overzicht energiebesparende maatregelen komt op de 

commissieagenda van 17 januari 2018. 
• De heer Simonse verzoekt portefeuillehouder Meijer de staten in een vroeg 

stadium te betrekken bij de aanbesteding van de nieuwe accountant. 
 
14. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


