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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra en de heer Plate en de heer Vulink 
PVV: de heer Boutkan 
CDA: de heer Bouma en de heer Claessens 
SP: de heer Van der Linden en de heer Mulckhuijse 
D66: mevrouw Papma  
PvdA: de heer Wiegertjes 
ChristenUnie: mevrouw Strating-Baas 
50Plus: de heer Laagland 
GroenLinks: de heer De Reus 
PvdD: mevrouw Bax 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: de heer De Reus 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van later komen ontvangen van de heren Plate, Bogerd (niet meer 

gekomen), Laagland, Janssen, Smetsers en mevrouw Bax. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 12 september 2018  
Besluit Naar aanleiding van het verslag en het daarin vermelde werkbezoek aan de 

Noordoostpolder informeert mw. Strating bij de gedeputeerde naar de status van 
het beleid voor arbeidsmigranten.De besluitenlijst van 12 september 2018 wordt 
vervolgens conform vastgesteld. 

 
5. Afdoening lijst van moties en toezeggingen 
Toezegging -- 
Commissieadvies De commissie gaat akkoord dat de volgende toezeggingen worden afgevoerd: 34, 

38 en 39. De toezeggingen 29, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45 en 46 blijven op verzoek 
van de commissie vermeld. 
Er worden geen moties afgevoerd. 
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6. Lange Termijn Agenda en Lijst van Ingekomen Stukken 
Toezegging -- 
Commissieadvies vka 
 
7. Samen maken we Flevoland: uitwerkingsagenda 1 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken.  
 
8. Stand van zaken beleidsarme omzetting beleid en regelgeving 
 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. De oordeelsvorming volgt in januari. 
 
9. Drinkwaterplan 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe na te zullen denken over de rol van de commissie in 

het vervolgtraject (voorafgaand aan fase 3 van het politiek bestuurlijk overleg). 
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. 
 
10. Rondvraag 
 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 18.10 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
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