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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Museale voorziening Almere  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting 
De kwartiermaker zal tijdens haar presentatie ingegaan op het inhoudelijk museale concept (fase 1 
van het meerjarenplan). Daaronder vallen de missie, visie, strategie, doelgroepen en inhoudelijke 
formats. De organisatie van het museum en de onderliggende businesscase staan voor het najaar 
2022 op de agenda en worden dan besproken, deze zijn nu geen onderdeel van de bespreking.  

  
5.  Fonds voor culturele ontwikkeling 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting 
Over het Flevolandse Fonds voor culturele ontwikkeling heeft op 19 mei 2021 is een beeldvormende 
sessie plaatsgevonden, gevolgd door een oordeelsvormende bespreking op 25 augustus 2021. De 
commissie adviseerde dat het Statenvoorstel niet rijp was voor agendering in de staten. Er wordt nu 
een nieuwe beeldvormende sessie over het onderdeel Programma ‘Nieuwe makers, nieuwe 
verhalen’ gehouden, dat onderdeel uitmaakt van het Fonds.   

  
6.  Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing en participatie(verordening)  
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 

Toelichting 
In de integrale commissie (eerder op deze dag) staan het vorm gaan geven van inspraak, participatie 
en co-creatie, het proces in het toewerken naar een nieuwe verordening participatie verordening  
en de rol van Provinciale Staten daarin centraal.  
Voor nu staat de beeldvorming over het Statenvoorstel “Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing en 
participatie(verordening) geagendeerd en kunt u beeldvormende vragen stellen. 

  
7.  Definitieve samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (beeld & oordeelsvormend) 
 Tijd: 60 minuten 

 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting 
U wordt verzocht om de definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA), 
versie 15 oktober 2021, te bespreken. De MRA blijft, ook met deze nieuwe samenwerkingsafspraken, 
een informeel samenwerkingsverband en vormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden 
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Beeldvormende sessie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 24 november 2021 
(met aanvullend agendapunt Definitieve samenwerkingsafspraken MRA) 
 
Locatie:  Digitaal (Pexip) 
Tijd: 15.30 – 18.00 (eventueel met uitloop na dinerpauze) 
Commissievoorzitter: de heer Mulckhuijse / de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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of wettelijke taken. De bevoegdheden blijven, ook na bekrachtiging van deze afspraken, volledig bij 
de raden en Staten van de MRA deelnemers. 

  
8. Rondvraag 

 
7.  Sluiting 

 


