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*2375660*
Besluitenlijst van de Commissie Bestuur van 6 februari 2019

Aanwezig:
VVD: mevrouw Klijnstra, en de heer Ten Napel
PVV: de heer Jansen en de heer Kok
CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten
SP: mevrouw Verbeek en mevrouw De Waal
D66: de heer Vermeulen
PvdA: de heer De Jager
ChristenUnie: de heer Ferdinand
O.P.A. Flevoland: de heer Jansen
GroenLinks: de heer Miske
SGP: de heer Simonse
50PLUS: mevrouw van der Struijk
Voorzitter: mevrouw Smeels
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder
College van GS: de heer Hofstra
Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Er is geen bericht van verhindering ontvangen.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
De agendacommissie zegt toe de vele nazendingen (algemeen) van de laatste
maanden als aandachtspunt mee te nemen in de afstemming met het college.
3. Mededelingen
1.De laatste commissie Bestuur vergadering in deze Statenperiode. Reden voor
een traktatie.
2. Op 12 februari 2019 wordt de Stemwijzer Flevoland gelanceerd waarbij lokale
pers wordt uitgenodigd en is er aansluitend een informatiebijeenkomst voor alle
kandidaat-Statenleden. De avond begint om 18.45 uur en eindigt rond 21.30 uur.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan griffie@flevoland.nl
3.Vanavond staat, in de commissie Ruimte, het agendapunt “Samen Maken We
Flevoland Uitwerkingsagenda” oordeelsvormend op de agenda. U bent daar ook
van harte welkom en kunt daar, naar verwachting, na het diner nog aansluiten.
4. Vaststellen besluitenlijst van 9 januari 2019
Besluit
De heer Simonse wil de toezegging bij punt 8. Ontwerp-erfgoedprogramma
aanscherpen en neemt daarvoor contact op met de griffie.
De besluitenlijst van 9 januari 2019 wordt met deze aanpassing vastgesteld.
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5. Viering van 100 jaar Zuiderzeewet - eindverslag (Beeldvormend)
Toezegging
Commissieadvies De commissie heeft kennisgenomen van de informatieve presentatie.
6. IPO-AV 14 februari 2019
Toezegging
Commissieadvies De commissie uit haar waardering voor de IPO-AV leden die het gelukt is om de
afgelopen 4 jaar de Staten meer te betrekken bij het IPO.
7. Vaststelling fractievergoedingen 2018 (Oordeelsvormend)
Toezegging
Er zullen nog een aantal correcties worden doorgevoerd en in het Statenvoorstel
worden aangepast.
De griffie staat open voor suggesties en verbeteringen.
Commissieadvies Bespreekstuk
8. Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer (Beeld- en Oordeeldsvormend)
Toezegging
Commissieadvies De voorstellen uit de bijbehorende memo agendacommissie worden door de
commissie overgenomen en opgenomen in het PS-voorstel.
Hamerstuk
9. Opschonen Lijst Moties & Lijst Toezeggingen
Toezegging
Commissieadvies Er wordt om een actuele stand van zaken bij alle moties en toezeggingen
gevraagd. De volgende toezeggingen zijn afgevoerd:
B146, B157, B158.
Er is geen voorstel tot afvoeren van moties.
10. Rondvraag

11. Sluiting

De heer van Slooten spreekt, namens de commissie, een dankwoord uit aan de
voorzitter.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur.

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

