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Graag uw aandacht voor de volgende aandachtspunten met het oog op de integrale ad hoc 
commissie. 
 
1. Tijdsbewaking 

Op de tijd voor de commissie wordt door de voorzitter gestuurd: 20.45 uur is de eindtijd. 
Immers vanaf 21.00 uur begint de extra Statenvergadering. De mededeling vanuit de 
Programmaraad is daarom schriftelijk onder uw aandacht gebracht. Zie ook hierna in bijlage 1. 
Dat geldt hierbij ook voor de mededeling over de Bouwstenenmarkt op 26 november (bijlage 2). 
 

2. Aanvang. We beginnen in de Rietkerkzaal ipv in de Commissiekamer!  De voorzitter de heer 
Boutkan zal u daar verwelkomen. 

 
3. Deelname fracties in commissievergadering 
In de commissiekamer wordt de aanwezigheid van u allen op prijs gesteld. De agendacommissie 
verzoekt u de eerder afgesproken spelregels voor deelname te hanteren. Dit mee omdat we in de 
Commissie kamer vergaderen.  
In het laatste Seniorenconvent zijn afspraken gemaakt over de deelname van het aantal 
fractieleden tijdens commissievergaderingen. 
Op grond van het RvO, betekent dit de navolgende verdeling:  
VVD: 3 
FvD: 3 
CDA: 2 
PVV: 2 
ChristenUnie: 2 
GroenLinks: 2 
PvdA: 2 
SP: 1 
D66: 1 
SGP: 1 
50Plus: 1 
PvdD: 1 
Denk: 1 
 
Per agendapunt kan van woordvoerder gewisseld worden, waarbij enkel het genoemde aantal per 
fractie aan de vergadertafel plaats neemt. Afgesproken is, dat de fractievoorzitters hier op zullen 
toezien. 
 
4. Agendapunt 5: Regiodeal 

 
Bijgaand ontvangt u de link naar het nieuwe digizine Regiodeal (maar met een embargo!).  
Die is ook doorgestuurd naar de leden van de gemeenteraden van Urk en NOP. 
Link luidt:   
 
Embargo loop tot : Donderdag(na)middag 28 november a.s. wanneer de presentatie wordt gegeven. 
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5. Agendapunt 7 agendapunt Rekenkamerrapport besluitvorming en informatievoorziening bij 

complexe projecten: toen en nu. 
 
De presentatie is kort, max 10 minuten, vragen stellen liever niet tussendoor maar aan het eind 
van de presentatie. Vervolgens worden de aanbevelingen onder leiding van mevrouw Annelies Ibes 
besproken. Leest u vooraf de aanbevelingen goed! De 8 aanbevelingen zijn terug te vinden in het 
eindrapport “Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven: toen en n 
 
Bespreking in twee stappen: 

1. Prioritering om de volgorde van bespreking te bepalen (15 minuten). Voorgesteld wordt om 
aanbeveling 8 niet te gaan bespreken tijdens de beeldvormende bespreking. Prioritering 
van 7 aanbevelingen volgens werkvorm dit u krijgt uitgelegd. 

2. Eerste verkennend gesprek over de aanbevelingen aan de hand van verschillende 
werkvormen 

 
 
6. Nagekomen stukken 
Bij deze attenderen wij u erop dat er stukken zijn toegevoegd aan de vergaderbundel van de 
Integrale ad hoc Commissie van 20 november 2019. 
De documenten zijn toegevoegd aan vergaderpunt(en): 
 
-  Informatiesessie Oprichting Groeifonds Flevoland B.V.  
-  Rekenkamerrapport ‘Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe projecten: 
toen en nu’. 
- MRA-agenda 2.0 
 
De toegevoegde vergaderstukken zijn in te zien via de GO.vergaderen app en de PS Flevoland 
website: 
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Integrale-ad-hoc-commissie/2019/20-
november/15:30 
 
 
Bijlage 1 
Terugkoppeling Programmaraad 
Donderdagavond 14 november 2019 heeft de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer haar 
voorkeur van onderzoeksonderwerpen voor de komende periode uitgesproken, nl.: 
 
• Bodemdaling 
• Openbaarvervoer-concessies 
• Waterkwaliteit 
• Fietsbeleid 
 
Het gaat om provincie vergelijkend onderzoek. Uiteindelijk bepaald de Randstedelijk Rekenkamer 
zelf welke 3 er in het onderzoeksprogramma worden opgenomen. Dit onderzoeksprogramma wordt 
in de conceptbegroting van de Rekenkamer opgenomen en voor zienswijze aan de vier PS-en 
voorgelegd.  
 
De programmaraad is tot de vier onderwerpen gekomen na een onderlinge discussie over de 9 
onderwerpen op de shortlist. Deze shortlist is door de Rekenkamer opgesteld op basis van een 
ronde langs alle fracties van de vier provincies. Criteria voor de keuze van onderwerpen zijn: 
financieel belang, maatschappelijk belang, rol van de provincie en timing. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook heeft de programmaraad in gestemd met de wijzigingen op de verordening Programmaraad en 
de Gemeenschappelijke Regeling. Dit naar aanleiding van de evaluatie. Hierover verschijnen 
binnenkort twee brieven op de LIS en wordt een Statenvoorstel in route gebracht. 
 
Bijlage 2 
Uitnodiging RES bouwsteenmarkt voor volksvertegenwoordigers 
Zoals u weet wordt er in de regio Flevoland op dit moment hard gewerkt aan de RES. Om u zo goed 
mogelijk te informeren over de totstandkoming van de Concept RES wordt 26 november een RES  
Bouwstenenmarkt georganiseerd. Met deze markt willen we u in de gelegenheid stellen om de 
informatie in te winnen zodat u zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op behandeling van de 
concept RES. Tijdens deze markt worden de bouwstenen gepresenteerd zoals deze er op dit 
moment voorstaan en kunt u in gesprek gaan met de schrijvers van de bouwstenen. Daarnaast zal 
gedeputeerde Jop Fackeldey zal een toelichting geven op het RES proces in Flevoland. Het betreft 
een vrije inloop zodat u op een voor u geschikt moment kunt aansluiten. U kunt zich opgeven bij 
Maaike de Lange/Kernteam RES Flevoland via RES@flevoland.nl. 
 
Programma: 
17:00 Inloop met broodjes 
17:00-18:30 Bouwstenenmarkt; spreek de trekkers van de bouwstenen 
18:30-18:45 Presentatie Jop Fackeldey over de RES en het RES proces 
18:45-20:00 Vervolg Bouwstenenmarkt; spreek de trekkers van de bouwstenen 
Graag aanmelden via de App PS. 
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