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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 22/29 september 2021    
  
5.  Gesprek met accountant: Controleplan (#2861200) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder: n.v.t.) 

Toelichting 
De extern accountant, de heer de Vries en de heer Littel (beide Ernst & Young Accountants) zullen 
het concept controleplan kort toelichten en vervolgens de speerpunten van de fracties voor de 
Jaarcontrole ophalen. Na verwerking van de input van de fracties (speerpunten), wordt het 
definitieve controleplan gemaakt. 

  
6.  Definitieve samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (#2857502) (beeld & 

oordeelsvormend) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
U wordt verzocht om de definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam, versie 15 
oktober 2021, te bespreken. De MRA was, is en blijft -ook met deze nieuwe samenwerkingsafspraken- 
een informeel samenwerkingsverband en vormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden 
of wettelijke taken. De bevoegdheden blijven -ook na bekrachtiging van deze afspraken- volledig bij 
de raden en Staten van de MRA deelnemers. 

  
7.  Opdrachtformulering voorlopige rapporteur aan Raadtafel MRA (#2860283)  

Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder: n.v.t.) 
Toelichting 
De Raadtafel “nieuwe stijl” staat beschreven in de concept Samenwerkingsafspraken die nu bij de 
raden, Staten en colleges voorliggen. De verwachting is dat de Raadtafel ook daadwerkelijk in 
“nieuwe stijl” op 10 december 2021 van start gaat. 
 

8.  Lijst van Moties  
 Tijd: 15 minuten 
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting 
De volgende moties (voor EMS) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom ‘advies portefeuillehouder’): EMS….. 
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Bent u het daarmee eens?  
Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden vervolgens formeel afgedaan met 
een besluit van Provinciale Staten op 8 december 2021. 

  
9.  Lijst van Toezeggingen 
 Tijd: 15 minuten 
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting 
 De volgende toezeggingen (voor EMS) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te 

voeren (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’): EMS…….  
Bent u het daarmee eens?  
Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel 
naar Provinciale Staten. 

 
10.  Rondvraag 

  
11.  Sluiting 

 
 

Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  IPO stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn). Bestuurlijke adviescommissies: 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2021/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2021/31-december/00:00

