PROVINCIE FLEVOLAND
Besluitenlijst
Registratienummer:
2137929

Besluitenlijst van de Commissie Economie van 18 oktober 2017

Aanwezig:
WD: mevrouw Broen en mevrouw Smeels
PW: mevrouw Joosse, de heer (Chris) Jansen
CDA: mevrouw Schotman en de heer Hopster
SP: de heer Van Ravenzwaaij en mevrouw Muller
D66: de heer Kok
PvdA:ChristenUnie: de heer Siepel en dé heer van Dijk
50Plus: de heer Laagland
SGP: PvdD: de heer Van der Avoird
Senioren+Flevoland: Voorzitter: de heer Boutkan
Commissiegriffier: mevrouw Kost
College van GS: de heren Lodders en Appelman
Aanvang: 19.00 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van Nora Azarkan (PvdA) en Leonard
Bogerd (SGP). De heer Laagland (50 Plus) treedt op als vervanger van de heer
Jansen.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Vaststellen besluitenlijst van 6 september 2017
De besluitenlijst van 6 september 2017 wordt conform vastgesteld.
Besluit
5. Rapport Randstedelijke Rekenkamer "Vervolg onderzoek beheer en onderhoud wegen en
kunstwerken" (oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk voor PS van 8 november.
6. Voornemen tot oprichting van een POC-fonds BV (oordeelsvormend)
Gedeputeerde Appelman zegt toe dat als het POC-fonds in werking is, een
Toezegging
presentatie wordt gegeven aan de commissie over de werking. Dit zal naar
verwachting in het eerste kwartaal 2018 kunnen plaatsvinden.
Commissieadvies Hamerstuk voor PS van 8 november.
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7. Programmabet>rot1ng 2018 (oordeelsvormend)
Gedeputeerde Appelman zegt naar aanleiding van een vraag over de stand van
Toezegging
zaken Bedrocan toe dat binnenkort een werkbezoek wordt aangeboden.
Gedeputeerde Appelman zegt toe dat een zo compleet mogelijk overzicht van de
negen Indicatoren van de 'innovation scoreboard' aan de commissie wordt
verstrekt.
Commissieadvies

Bespreekstuk voor PS van 8 november.

8. Rondvraag
Nvt
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur.

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

