Besluitenlijst
Registratienummer:
2309439

*2309439*
Besluitenlijst van de Commissie Bestuur van 3 oktober 2018

Aanwezig:
VVD: mevrouw Klijnstra en de heer Ten Napel
PVV: de heer Jansen
CDA: de heer Van Slooten
SP: mevrouw Verbeek en mevrouw De Waal
D66: de heer Vermeulen
PvdA: de heer Pels
ChristenUnie: de heer Ferdinand
50Plus: de heer Jansen
SGP: de heer Simonse
GroenLinks: Senioren+Flevoland: Voorzitter: mevrouw Smeels
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder
College van GS: de heer Verbeek, de heer de Reus (vanaf 16.30)
Aanvang: 19.00 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van de heren Hopster (CDA), Kok (D66) en
de Jager (PvdA, wordt vervangen door de heer Pels) en gedeputeerde
Rijsberman.

2. Vaststellen agenda
De volgorde van de voorgestelde agenda wordt veranderd en vastgesteld:
Besluit
3. mededelingen
4. vaststellen besluitenlijst
6. erfgoedvisie (beeldvormend)
8. IPO voorbereiding IPO-AV
7. Actualisatie sportbeleid (oordeelsvormend) (De Reus)
5. Koersnotitie Ruimte voor Initiatief (oordeelsvormend) (De Reus)
9. Rondvraag
10.Sluiting.
3. Mededelingen
•
•

Op 4 oktober is de programmaraad Randstedelijke Rekenkamer. De stukken
stonden op de LIS van week 39 (vorige week). Tot morgenochtend 12.00 uur
kunt u input aanleveren bij de heer Vermeulen.
Ook op de LIS van week 39 stond de GS-mededeling over de indicatoren. De
reactie van GS zal worden besproken in de begeleidingscommissie P&C. Het
advies van de begeleidingscommissie wordt dan vervolgens in de 4
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•

•
•

Statencommissies geagendeerd.
Op woensdag 10 oktober 12.00 vertrekt de bus met 14 van ons, via
provinciehuis van Utrecht naar Brussel voor het werkbezoek. Op donderdag
11 oktober 14.00 volgen er nog 8 van ons om ook het IPO-jaarcongres deel te
nemen. Alle deelnemers zijn geïnformeerd.
Op 12 november is er een Statenacademie “Opgavegericht werken en de
betekenis voor Provinciale Staten”.
De Programmabegroting 2019 en bijbehorende stukken treft u mogen aan in
de app (Integrale commissie 31 oktober) en eind van de week in papieren
versie eind van de week in uw kluisje. Over de wijze van behandeling wordt
u zo snel mogelijk geïnformeerd.

4. Vaststellen besluitenlijst van 12 september 2018
Besluit
De besluitenlijst van 12 september 2018 wordt conform vastgesteld.
6.Erfgoedvisie (beeldvormend)
Toezegging
Commissieadvies Graag 9 januari 2019 oordeelsvormend agenderen.
8. IPO – voorbereiding IPO Algemene Vergadering 11 oktober
Toezegging
Commissieadvies Input kan aan de heer Simonse en mevr. Rotscheid meegegeven worden.
7. Actualisatie provinciaal sportbeleid (oordeelsvormend)
Toezegging
De gedeputeerde zegt toe om de doelstellingen en cijfers concreter te maken
voordat de stuk naar PS gaat, incl. de verdelingscijfers budget). Hij neemt
daarbij mee, indien de cijfers bekend zijn, de meting van beweging/sporten in
de openbare ruimte. Hij gaat daarbij na of er nog recentere bronnen/ actuelere
cijfers beschikbaar zijn. Ook worden andere sportevenementen toegevoegd
verspreid over de gemeenten.

Commissieadvies

De mededeling komt eind oktober.
Aangepaste nota komt 1 november beschikbaar ten behoeve van de PSvergadering van 14 november.
Bespreekstuk

5. Koersnotitie Ruimte voor initiatief (oordeelsvormend)
Toezegging
De gedeputeerde zegt toe de beslispunten aan te passen in de trend van “kennis
nemen van de koersnotitie en de 3 uitgangspunten, namelijk …….vast te stellen”.
Commissieadvies Bespreekstuk 17 oktober
9.Rondvraag
De heer Simonse stelt een schriftelijke ronde voor tbv de behandeling van de IPOBegroting in de IPO-AV van 20 november a.s. (volgende commissie is immers 28
november).
10.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.20 uur.
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Ter Kennisname:
a. Lange Termijn Planning
b. Lijst van moties
c. Lijst van Toezeggingen

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl.

