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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 maart 2018 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
statengriffier: Mevrouv/ A. Kost 
WD: mevrouv/ M.E.H. Broen, mevrouv/ M. Smeels-Zechner, de heer A. Gijsberts, de heer E.F. Plate, 
de heer J. de Reus en de heer Th.J.G. Vulink. PW: mevrouw B. Boutkan, mevrouv/ I.B. Joosse, de 
heer W. Boutkan, de heer C.A. Jansen, de heer J.B. Janssen en de heer C.J. Kok. CDA: mevrouv/ M. 
Luyer, mevrouv/ C.J. Schotman, de heer W.R. Bouma, de heer J. Hopster en de heer J. van Slooten. 
SP: mevrouw S. Verbeek, mevrouv/ C.P.M. de Waal, de heer H.A. van der Linden, de heer W.F. 
Mulckhuijse en de heer H. van Ravenzwaaij. 066: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rotscheid, 
de heer T. Smetsers en de heer P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan, de heer W. de Jager 
en de heer P.T.J. Pels. ChristenUnie: de heer J. van Dijk, de heer L. Ferdinand en de heer H.J. 
Hofstra. SOPLUS: de heer W. Jansen. GroenLinks: mevrouw J. Staalman en de heer S. Miske. SGP: 
de heer J.L. Bogerd en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (vanaf 19.11) en mevrouw L. 
Vestering. Senioren+Flevoland: de heer E.G. Boshuijzen. 

Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (WD) en de heer M.A. Rijsberman (D66). 
Afwezig met kennisgeving 
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (WD) 

1 • Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda omvat één bespreekpunt: het benoemingsvoorstel gedeputeerden Provincie Ftevotand. 
Verder is een verzoek ontvangen van de twee Statenleden die namens Provinciale Staten lid zijn van 
de Algemene Vergadering van het IPO. 
De fracties Senioren+Flevoland en SOPLUS doen een ordevoorstel: zij verzoeken een amendement in 
te kunnen dienen bij de behandeling van agendapunt 2 en wensen hiertoe ats eerste het woord bij 
dit agendapunt. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Statenlid de heer Simonse doet een mededeting in zijn hoedanigheid als AV-tid namens Provinciale 
Staten van Flevoland. Het betreft de voorgenomen benoeming van een nieuwe voorzitter van het 
IPO. De AV teden van de provincie Ftevoland zijn voornemens hiermee in te stemmen. 

4. Bespreekstukken 
a. Benoeming gedeputeerden 
Dictum I.De votgende personen te benoemen tot gedeputeerden van de provincie 

Flevoland per 28 maart 2018: 
-de heer J. Lodders met een volledige functie; 
-de heer J.N.J. Appelman met een volledige functie; 
-de heer M.A. Rijsberman met een volledige functie; 
-de heer H.J. Hofstra met een deeltijd functie (0,75 fte); 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D B e s l u i t e n l i j s t PS 

Bladnummer 

2 

2.Gedeputeerde Staten van Ftevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering 
van het gestetde onder 1 de nodige nadere rechtspositionele besluiten te nemen 

Advies 
commissie 
benoembaarheid 
gedeputeerden 

De unanieme conclusie van de commissie onderzoek benoembaarheid kandidaat
gedeputeerden is dat geen feiten/omstandigheden naar voren zijn gekomen die 
een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de gepresenteerde 
kandidaten als gedeputeerden van de provincie Ftevotand. 

Zij achten de kandidaten benoembaar voor de functie van gedeputeerde en 
stellen voor dat Provinciale Staten het Statenvoorstel benoeming gedeputeerden 
in behandeling nemen. 

Toezegging -
Aantat aanwezig 40 

Amendement A SOPLUS en Senioren+Flevoland - Benoeming gedeputeerden 
Bestuit Ingetrokken 

Bestuit voorstet Ten aanzien van de beslispunten voor zover deze niet de benoeming van 
persoenen betreft is de stemming als votgt: aangenomen met 23 stemmen voor 
en 17 stemmen tegen. 

Over de benoeming van de individuele personen is per voorgenomen benoeming 
schriftelijk gestemd. De vier voor benoeming voorgedragen personen zijn hierbij 
bij meerderheid benoemd. Hierna hebben betrokkenen in handen van de 
voorzitter de eed dan wel verklaring en belofte afgelegd. 

Stemverklaringen -

S. stuiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.22 uur. 

Vastgestelq 
Statengrif 

gadering van Provinciale Staten van 

L. Verbeek 

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze bestuitenlijst toegevoegd. 
U kunt atte informatie raadplegen op: http://stateninformatie.ftevoland.nl 
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ü AMENDEMENT 
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement 
ï n r i # ' f " i ö r \ ^ ^ ^ ^ (In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: benoeming gedeputeerden 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: benoemingen 

Nummer Statenvoorstel: 2216002 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

<n vergadering bijeen op op 28 maart 2018 

wijzigen ontwerpbesluit 

^ De tekst van beslispunt(en), zijnde 

1 . De volgende personen te beoemen tot 
gedeputeerden van de provincie Flevoland per 28' 
maart 2018: de heer J.Lodders met een volledjge 
functie, de heer J.N.J. Appelman met een volledige 
functie, de heer M.A. Rijsberman met een^volledige 
functie, de heer H.J. Hofstra met een deeltijd 
functie (O, 75 fte). / 

te vervangen door 

1. De volgende personen te benoemen tot 
gedeputeerden van de Provincie Flevoland per 
28 maart 2018: de heer J. Lodders (WD); 
J.N.J. Appelman (CDA); M.A Rijsberman (D66), 
allen voor een volledige functie. 

S Beslispunt(en) te laten vervallen 

nde'b ^ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen 

2. op basis van vooi'dracht door de fracties van Christen Unie en PvdA en op basis van een geakkordeerd 
integriteitsonderzoek zo spoedig mogelijk benoemen van één gedeputeerde met volledige functie. 

er/gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Erik Boshuijzen (Sen+Flevoland), Wout Janse!:i-(5i3PLUS)^ 

,»o-^^ 2-



Het amendement v/ordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 
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ChristenUnie 
/ 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 
/ 

/ 
Porti) voor 

/ 

1 / 
./ 

Stemverhouding 
Totaal / 

/Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal / 
WD 
CDA 
SP 
D66 
SOPLUS 
P W 
SGP 
ChristenUnie 
PvdA 
GroenLinks 
PvdD 
Senioren+Flevoland 

Het amendement is: Aangenomen G Verworpen • 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier, Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeek 


