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Lelystad, 2 juli 201 

                                                                             ZOMERGROET 

René Claessens geïnstalleerd als burgerstatenlid 1 juli 2015 

 

Het team CDA fractie Flevoland is compleet: gisteravond is René Claessens geïnstalleerd als 

burgerstatenlid! We zijn erg blij met bereidheid van René om zich in te zetten als 

burgerstatenlid van PS Flevoland!  

 

Reglement van Orde 

De staten hebben een nieuw reglement van orde vastgesteld dat voorziet in een moderne en 

efficiënte manier van besluitvorming. Er komen vier commissies: Commissie Ruimte, 

Commissie Duurzaamheid, Commissie Economie en Commissie Bestuur. 

Van de vier commissievoorzitters zijn er twee CDA-ers:  

Chris Schotman is voorzitter Commissie Ruimte en Wobbe Bouma is voorzitter Commissie 

Duurzaamheid. 

Wij zijn erg trots op dit resultaat. Natuurlijk hebben de politieke inzet van deze twee CDA 

statenleden geborgd.  Het wordt gewoon weer hard werken als CDA politicus, wat u allemaal 

van ons gewend bent! 
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Perspectiefnota 2015-2016 

 

 ‘Hoop is de metgezellin van kracht en de moeder van succes. Want wie hoopt, bezit het 

vermogen om wonderen te verrichten’. (citaat van Samuel Smiles, schrijver en Brits 

politicus, 19e eeuw).  En zoals u zult begrijpen: dáar gaan we voor!  

En hiermee werd de eerste termijn afgerond van de algemene beschouwingen mbt de 

Perspectiefnota 2015-2016. 

De Perspectiefnota 2015-2016 is een doorrekening van het coalitieakkoord. Deze laat een 

sluitend meerjarenperspectief zien en ruimte voor nieuw beleid. De financiën zijn op orde, 

er is ruimte om te investeren in onze provincie. Dat is dan ook de grote uitdaging: het tonen 

van ondernemerschap samen met gemeenten, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, om 

nieuwe programma’s te ontwikkelen.  Dit vraagt talenten als: kansen zien, verbindend 

leiderschap, kennis van governance, bestuurskracht. Daar zijn wij allemaal bij nodig: leden 

van GS, PS, gemeenteraden, wethouders, burgers, bedrijven, enz.  

En dit alles vraagt: geloof, hoop en liefde.  

We hebben een mooie basis gelegd als coalitie en in de manier waarop we willen besturen 

samen met oppositiepartijen. Dit geeft vertrouwen en zicht op een mooie periode de 

komende jaren voor Flevoland! 

 

Moties en amendementen: 

Zoals dat gebruikelijk is zijn een groot aantal moties en amendementen besproken: 

Wandelnet, weidevogels, jeugdzorg, dienstauto’s, Hart voor Flevoland, 

klimaatdoelstellingen, arbeidsmarktplannen, eenzaamheid, zorginnovatie. 

Jeugdzorg 

Het CDA heeft de motie over Jeugdzorg ondersteund, waarin gepleit wordt voor het nog niet 

naar de algemene reserve laten vloeien van het restant van het budget dat er nog is voor 

knelpunten in de overdracht. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen. 

Gemeenten kunnen in het najaar nog concrete projectvoorstellen indienen!  
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Arbeidsmarkt 

Het CDA heeft de motie gesteund die – als extra stimulans voor uitvoering van het 

coalitieakkoord – een oproep doet om te investeren in de samenwerking onderwijs-

arbeidsmarkt. Dit sluit naadloos aan bij onze ambitie om nog veel meer tussen sectoren de 

samenwerking te zoeken. Ook hiervoor geldt: kom met goede plannen en we denken met 

jullie mee! 

Eenzaamheid en ouderen 

Dit onderwerp is een grote zorg van ons allemaal. Alhoewel de provincie hier niet direct een 

grote rol in heeft zijn er toch onderdelen waarop er een tekort aan voorzieningen is. En dan 

is het wel de rol van de provincie om een aanjaagfunctie bijv. hierin op te pakken. 

Eenzaamheid komt in het najaar op de agenda, er loopt een traject dat CMO uitvoert en dat 

gaan we dan evalueren. 

Zorginnovatie gaan we benutten om voor schrijnende situaties voor ouderen en andere 

kwetsbare mensen nieuwe oplossingen te bedenken. Ook hiervoor geldt dat de provincie 

een aanjaagfunctie kan hebben. En wederom doen we de oproep: als er goede plannen zijn, 

maak ze bekend bij ons. 

Wandelnet 

De stichting Wandelnet onderhoudt bewegwijzering en informeert o.a. via de website 

wandelaars over allerlei wandelroutes. De provincie heeft in de vorige periode besloten om 

het onderhoud aan die bewegwijzering zelf weer te gaan doen en de subsidie aan 

Wandelnet gestopt. De stichting is in beroep gegaan en heeft deze zaak verloren. Een motie 

van o.m. Groen Links om weer subsidie te geven aan deze stichting hebben we niet 

gesteund. Wel hebben we benadrukt dat de provincie, naast het onderhoud, ook moet 

zorgdragen voor goede publiciteit over onze mooie wandelpaden! 

Dit is een selectie van onderwerpen. Zijn er vragen mail of bel ons! 

 

OPROEP: 

 

Bent u betrokken bij goede projectvoorstellen die aansluiten bij onderdelen 

in ons coalitieakkoord (Jeugdzorg, arbeidsmarkt, onderwijs, zorginnovatie, 

duurzame energie, etc.), laat het ons weten. Samen bereiken we meer! 
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Het team CDA fractie en gedeputeerde wensen u een hele fijne zomertijd! 

 

                                                 Graag tot ziens!  

 

Jan Nico Appelman, Johan van Slooten, Wobbe Bouma, Koos Hopster, 

Chris Schotman, Rene Claessens, Marianne Luyer 

  

 

 

 

         

                    

 

 


