BESLUITENLIJST
Extra vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 april
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Koolhaas (VVD) en de heren Hermans (PvdA) en Leferink (VVD)

1.Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Op grond van artikel 8, lid 7 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten hebben alle fracties
verzocht om een extra vergadering.
Dit verzoek is door de fractie van GroenLinks, namens alle fracties ingediend. Onderwerp van
agendering is het advies van de informateur, Geert Jansen, over de coalitievorming, inclusief alle
bijlagen bij dit advies.
Aanleiding voor dit verzoek is dat door het terugtreden van één van de formerende partijen, er nu niet
meer geformeerd kan worden conform het advies van de informateur en dus sprake is van een nieuwe
situatie.
Doelstelling van agendering is het in de openbaarheid terugblikken op het doorlopen proces
en vooruitkijken naar de gewenste vervolgstappen om te komen tot een nieuwe coalitie.
De agenda wordt vervolgens vastgesteld.
2. Advies informateur coalitievorming Provinciale Staten Overijssel
Iedere fractie krijgt de gelegenheid vragen te stellen aan de informateur, de heer Geert Jansen.
Nadat de informateur deze vragen beantwoord heeft blikken alle fracties afzonderlijk terug op het
doorlopen proces, en kijken zij vooruit naar welke vervolgstappen gewenst zijn om te komen tot een
nieuwe coalitie in Overijssel.
De volgende moties worden ingediend:
M1

Van Hijum c.s. (aangenomen met 41 stemmen

Nieuwe opdracht informateur

voor en 3 stemmen tegen.Tegen stemt de fractie
van SP)

M2

Almekinders c.s. (verworpen met 13 stemmen

Inventarisatie welke partijen tot een coalitie willen komen met CDA, FvD en VVD

voor en 31 stemmen tegen. Voor stemmen de
fracties van FvD, VVD, SGP en 50PLUS)
M3

Broekhuijs (verworpen met 3 stemmen voor en 41

Onderzoek een coalitie ‘op links’

stemmen tegen. Voor stemt de fractie van SP)

3. Stemmingen
De uitslag van de stemmingen is verwerkt in vorenstaande.
4. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor komst en inbreng en sluit de vergadering.

