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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Beleidsregel intern en extern salderen stikstofdepositie 

Tijd: 90 minuten, aansluitend korte pauze  
(Portefeuillehouder Hofstra) 
Toelichting: 
Tijdens de Integrale commissievergadering van 16 oktober jl. is besloten tot agendering van de 
Stikstofproblematiek in de vergadering van 30 oktober. 
De gedeputeerde heeft toegezegd hiertoe een informatieve notitie aan te bieden, zodat de 
commissie vooraf optimaal is geïnformeerd. Deze notitie wordt donderdag 24 oktober nagezonden.  

 
5. Vaststellen programma van eisen offerteaanvraag accountantsdiensten 2020-2023 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder Hofstra) 
 Toelichting: 

Provinciale Staten is opdrachtgever van de accountant en is via een begeleidingscommissie uit de 
Staten, nauw betrokken bij de Europese aanbesteding. Gunning is voorzien per 1 mei 2020. 
Aan de orde is de vaststelling van de kwalitatieve beoordelingscriteria van de inschrijvingen en de 
weging hiertussen. 
 

6.  Vierde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016  
 Tijd: 15 minuten 
 (Portefeuillehouder Hofstra) 

Toelichting: 
Jaarlijks stellen Provinciale Staten de legesverordening en tarieven voor het komende begrotingsjaar 
vast. 

  
7.  Vijfde wijziging Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de 

motorrijtuigenbelasting Flevoland 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder Hofstra) 

Toelichting: 
Jaarlijks stellen Provinciale Staten de hoogte van de opcenten Motorrijtuigenbelasting vast voor het 
komende begrotingsjaar. 
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Integrale ad hoc Commissie van 30 oktober 2019 (oordeelsvormend) 
Locatie:  Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
LET OP! aangepaste aanvangstijd: 13.30 - 22.00 uur 
 

Commissievoorzitter:   de heer Boutkan 
Commissiegriffier:  de heer Kalk (agendapunt 4) en de heer Liedekerken (overige agendapunten) 
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8.  Vaststelling Programmabegroting 2020  
 Tijd: 215 minuten 
 (Alle portefeuillehouders) 

Toelichting: 
Het statenvoorstel wordt in zijn geheel in bespreking genomen. 
Spreektijd (1e en 2e termijn) is in totaal 10 minuten per fractie, exclusief interrupties. 
Er kan in die 10 minuten per fractie van woordvoerder worden gewisseld, met slechts één 
woordvoerder per onderwerp.  
 
1e termijn fracties : 70 minuten 
Reactie GS: 45 minuten 
2e termijn fracties: 70 minuten 
Reactie GS: 30 minuten 

  
9.  Rondvraag 
  
10.  Sluiting 
  

 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van Moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 

 
d. Lijst van ingekomen stukken 

 
 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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