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Besluitenlijst Statencommissie Economie van 8 juni 2016

Aanwezig:

De heren Van der Avoird (PvdD), De Boer (SGP), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Van Ginkel (PVV),
Hopster (CDA), Jansen (50PLUS), Korteweg (GroenLinks), Post (ChristenUnie), Van Ravenzwaaij (SP),
Smetsers (D66) en Van Vliet (VVD) en J. Kok (D66)
Voorzitter: de heer Boutkan
Commissiegriffier: de heer Liedekerken
College van GS:
Afwezig: De dames Rötscheid (D66), Broen (VVD), Klijnstra (VVD), Smeels (VVD) en Azarkan (PvdA)
De heer van der Linden (SP) en gedeputeerde Stuivenberg

Aanvang: 19. 00 uur
Sluiting: uur 21.45 uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de dames Rötscheid (D66), Broen (VVD),
Klijnstra (VVD), Smeels (VVD) en Azarkan (PvdA)
De heer van der Linden (SP) en gedeputeerde Stuivenberg
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Besluit

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 11 mei 2016
Toezegging
Geen
Besluit
De besluitenlijst van 11 mei 2016 wordt conform vastgesteld.
5. Beeldvormende agendapunten
Serious game implementatie OV-visie
Toezegging
Geen
Besluit
n.v.t.
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6. Oordeelsvormende agendapunten
Ontwerp Economisch Programma “Ondernemerschap en Groei” en discussienota
Toezegging
Gedeputeerde Appelman zegt toe dat in de definitieve versie van het Economisch
Programma, de doelstellingen explicieter gemaakt zullen worden.
Besluit
n.v.t.
Bespreekpunten Richtinggevende discussie t.b.v. definitief Economisch Programma
(oordeelvormend in commissie 31 augustus 2016, besluitvormend in PS 21
september 2016)
7. Rondvraag
De heer van Vliet verzoekt agendering van de Mededeling inzake het MKB
doorstartfonds. De commissie stemt in met dit verzoek en agendering zal
plaatsvinden door de agendacommissie.
De heer van Ginkel verzoekt gedeputeerde Lodders om nadere informatie inzake
de toezegging E-50 dat de commissie wordt geïnformeerd over het aantal
verkeersslachtoffers op weg en water in 2015. De reeds aangereikte informatie in
de Mededeling van 26 mei 2016 betreft enkel de verkeersslachtoffers op de
weginfrastructuur.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
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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.
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