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Onderwerp: Stand van zaken (in)formatieproces
Agendapunt: 3
Onderwerp Statenvoorstel: Opdracht Vervolginformatie
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 8 mei 2019

Constaterende dat:
- de informatieopdracht van Mevrouw A. van Gaal niet heeft geresulteerd in een overeenstemming tussen de
partijen FvD, WD, CDA, CU en de PvdA;
- de PvdA zich heeft teruggetrokken uit de pre-formatiefase;
- de pre-formatie dus niet heeft geleid tot een coalitie die op dit moment kan steunen op een werkbare
meerderheid in Provinciale Staten;
Overwegende dat:
- de informatie wel heeft geleid tot een beter beeld van de politieke situatie;
- FvD, WD, CDA en CU kansen zien om met een vervolg-informatie alsnog te komen tot een coalitie die kan
steunen op een werkbare meerderheid;
- daarbij twee nieuwe informateurs op de kortst mogelijke termijn hun werkzaamheden moeten aanvangen,
waarbij het streven is dat in de volgende PS-vergadering van 29 mei besluitvorming kan plaatsvinden over hun
advies;
•

Verzoeken het college

/

•

Dragen het college op

/

X Spreken uit

de door FvD, WD, CDA en CU aangezochte informateurs, de heren W.I.I. van Beek & B.J. van Bochove, met de
volgende informatieopdracht te belasten:
1: onderzoek door middel van gesprekken met alle partijen de mogelijkheden om te komen tot een
meerderheidscoalitie, waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar een coalitie met daarin ook FvD, WD, CDA
en CU, waarbij
* de deelnemende partijen zich kunnen vinden in een herkenbaar programma. Het advies van de vorige
informateur, mw. Van Gaal, is een van de uitgangspunten;
* deze coalitie kan steunen op een werkbare meerderheid in Provinciale Staten;
* deze coalitie een gedeelde visie en ambitie heeft voor de toekomst van Flevoland;
'

deze coalitie vertrouwen geeft in een solide en toekomstgerichte wijze van besturen.

* waarbij onderzocht wordt welke waarden/omgangsvormen partijen graag terugzien in de Flevolandse
bestuurscultuur;
2: onderzoek daarbij tevens of de in de eerste informatieronde gemelde blokkades op samenwerking nog steeds
van kracht zijn en/of er nog andere (nieuwe) blokkades zijn;
3: onderzoek tevens • indien er geen voor de hand liggende meerderheidscoalitie kan worden gevormd - of een
coalitie kan worden gevormd door middel van het starten van het schrijven van een collegeprogramma door FvD,
WD, CDA en CU, waarbij gedurende "de rit" andere partijen op basis van de inhoud aanhaken.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.de-Reijs

Handtekening initiatiefnemer^

J-N. Appelman

H.J. Hofstra
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De motie is:

Aldus beslote
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