PIROVINCIE

FLEVOLAND
Besluitenlijst
Registratienummer:
2125811

Besluitenlijst van de Commissie Bestuur van 13 september 2017

Aanwezig:
WD: mevrouw Klijnstra, de heer Gijsberts en de heer Ten Napel
PVV: de heer Kok
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
50Plus: de heer Jansen
GroenLinks: de heer Korteweg
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 Verbeek
Afwezig:
Senioren-i-Flevoland: de heer Boshuijzen
Christenunie: de heer Hofstra
GroenLinks: de heer Miske
PW: mevrouw Joosse, de heer Jansen
College: de heer Rijsberman

Aanvang: 19.00 uur
1.

Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
2 intekenlijsten voor het symposium Zonne-energie en voorzitterstraining
Flevotop gaan rond.

2. Vaststellen agenda
•
Bij het vaststellen van de agenda wordt agendapunt 8. MRA - Begroting 2018
Besluit
al besproken.
•
De rest van de voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
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3. MRA - Begroting
De commissie concludeert dat de wijze van aanlevering stukkenstroom door
het MRA bureau voor de Provincie Flevoland geen gewenste werkwijze is.
Men wil de stukken via het bestuurlijk gremium - het college - aangeleverd
krijgen en niet rechtstreeks via het MRA bureau. Vergelijkbaar met de GR
procedures.
Het onderwerp wordt van de agenda gehaald. Om het proces niet te
vertragen biedt GS alsnog de concept begroting, volgens de spoedprocedure,
met een zienswijze aan PS van 27.09.2017 aan.
PS kan vervolgens de zienswijze amenderen in deze vergadering.
Portefeuillehouder de heer Verbeek zal de niet werkbare procedure voor
Flevoland aan de orde brengen in de regiegroep van de MRA op 13 oktober.

4. Vaststellen besluitenlijst van 5 juli 2017
De besluitenlijst van 5 juli 2017 wordt conform vastgesteld.
5. Mededelingen
De Mededeling Bibliotheek ondersteuning heeft op Lis week 29 en 30 gestaan
en wordt hierbij afgerond.
Naar aanleiding van de beantwoording op de Schriftelijke vragen van de
Christenunie over landschapskunst, zoals ingediend op 10 mei 2017, wordt
het onderwerp geagendeerd in de commissie.
De heer Kok van D66 geeft aan dat de begeleidingscommissie van de OFGV is
gestart.
6. IPO - voorbereiding IPO AV en Jaarcongres 3 en 4 oktober 2017
•
De heer Simonse, geeft als IPO AV lid een korte terugkoppeling de
voorbereidingen met het IPO.
•
De stukken van de AV op 3 oktober zijn nog niet beschikbaar gesteld door het
Besluit
IPO. Er wordt een schriftelijke ronde georganiseerd zodra de stukken
beschikbaar zijn.
•
Een mondelinge terugkoppeling van het IPO AV en jaarcongres volgt in de
commissie.
7. Stand van zaken doorontwikkeling Planning en Control - Beeldvormende ronde
•
Portefeuillehouder de heer Meijer geeft een korte beeldvormende
presentatie over de stand van zaken doorontwikkeling Planning en Control
met o.a. het stuk over Nota Beter Ramen.
Toezeggingen

•

Toezegging 1: Portefeuillehouder Meijer zegt toe uiterlijk 18 oktober inzicht
te geven op de planning van de doorontwikkeling Planning en Control.

•

Toezegging 2: Portefeuillehouder Meijer zegt toe actuele informatie
beschikbaar te stellen over op te vragen cijfers zoals verkeersslachtoffers.

•

Toezegging 3: Portefeuillehouder Meijer zegt toe informatie over best
practices indicatoren door andere provincies beschikbaar te stellen.

8. Risicomanagement - Beeldvormende ronde
•
N.v.t.
Toezegging
•
Vanwege
een volle commissie agenda op 18.10.2017 staat de Nota
Commissieadvies
Risicomanagement 29 november 2017 oordeelsvormend op de agenda.
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9. Rondvraag
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

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

