
 

 

  B e s l u i t e n l i j s t  

 
 
 Registratienummer: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Aanwezig: de dames Broen (VVD), Rötscheid (D66) en Smeels-Zechner (VVD). 

De heren Van der Avoird (PvdD), De Boer (SGP), Hopster (CDA), Janssen (PVV), Jansen (PVV), Jansen 

(50PLUS), Korteweg (GroenLinks), Van der Linden (SP), Post (ChristenUnie), Van Ravenzwaaij (SP) 

en Smetsers (D66). 

 

Voorzitter: de heer Bosma   

Commissiegriffier: de heer Liedekerken  

College van GS: de heer Appelman 

 

Afwezig met kennisgeving:  mevrouw Azarkan (PvdA)   

 

 

Aanvang: 19.00 uur 

Sluiting: 21.00 uur 

 

1. Opening 

  De voorzitter opent de vergadering. 

 Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Azarkan (PvdA) 

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

  

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 18 november 2015  

Toezegging geen 

Besluit De besluitenlijst van 18 november 2015 wordt conform vastgesteld. 

Commissieadvies n.v.t. 

 

5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 2 december 2015 

Toezegging Geen 

Besluit Lijst van Toezeggingen 
De commissie besluit de toezegging E1 (carpoolplaatsen) te handhaven, 

aangezien de uitwerking, zoals aangekondigd in betreffende mededeling, nog 

niet beschikbaar is. 

De commissie besluit de toezeggingen E21 (Berechja college), E5 (Techno 

campus Lelystad airport) en E9 (Maritieme Servicehaven Urk) van de lijst af te 

voeren. Toezegging E9 is afgevoerd onder verwijzing naar de eerdere toezegging 

van gedeputeerde Appelman dat hij de commissie regelmatig op de hoogte houdt 

van de gesprekken met de initiatiefnemers en betrokken overheden. 
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Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert alle moties op de Lijst van Moties te handhaven. 

Moties E1 (aanpak jeugdwerkloosheid) wordt gehandhaafd aangezien de 

aangekondigde uitwerking nog niet beschikbaar is (mede in relatie tot de Human 

Capital Agenda).  

Motie E2 wordt gehandhaafd aangezien het in betreffende mededeling 

aangekondigde plan van aanpak nog niet beschikbaar is.   

Bespreekpunten n.v.t.      

 

6. Lange Termijn Planning 

Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat de positie van de OMFL, als onderdeel van 

de uitvoeringsorganisatie Economische Agenda, na het zomerreces 2016 voor te 

leggen voor agendering.  

Besluit Conform 

Bespreekpunten Aangekondigd is dat het Seniorenconvent zich beraad op een voorstel het huidige 

vergaderschema 2016 aan te passen en voor te leggen aan PS. De LTP’s van de 

commissies gelden daarom onder voorbehoud.  

 

7. Wensen en bedenkingen concept-leenovereenkomst Spirocan (BESLOTEN) 

       

Toezegging Geheim 

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS-vergadering van 16 december 2015 

  

 

8. Rondvraag 

Toezegging Geen 

Bespreekpunten Geen 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: 

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 

U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 

Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-

organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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