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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  IPO-najaarsnota (beeldvormend) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
Het bestuur heeft de najaarsnota 2021 voor IPO Den Haag en voor BIJ12, zonder voorgestelde 
begrotingswijziging, ter informatie aangebonden aan de Algemene Vergadering. U kunt aan de 
afgevaardigden richting de IPO-Algemene vergadering van 7 december punten voor de bespreking 
meegeven. 

  
5.  Zesde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016 (SV#2836053) 
 Tijd: 15 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 

Toelichting: 
De gewijzigde tarieventabel dient voor het begin van het heffingsjaar door Provinciale Staten te 
worden vastgesteld. 

  
6.  Zevende wijziging verordening heffing opcenten MRB (SV#2780588) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 

Toelichting: 
Op grond van de Provinciewet zijn provincies bevoegd tot het heffen van een opslag (opcenten) op 
de motorrijtuigenbelasting. Het voorstel is om de hoogte van het belastingtarief te wijzigen van 81,4 
opcenten in 82,2 opcenten. 

  
7.  Vaststelling Programmabegroting 2022 (SV#2790537) 
 Tijd: 270 min (15*10 min + 60 min interrupties+ reactie GS)?  n.t.b. door SC 13 oktober 
 (Alle Portefeuillehouders) 

Toelichting: 
Op 26 mei jl. heeft u besloten de Perspectiefnota 2022-2025 als kader te hanteren, inclusief de 
aangenomen amendementen voor de opstelling van de Programmabegroting 2022. In de 
Programmabegroting 2022 worden de financiële kaders gesteld, waarbinnen Gedeputeerde Staten 
de beoogde activiteiten kunnen uitvoeren om zo de provinciale doelen te kunnen realiseren. Op 
grond van het budgetrecht worden de hiertoe benodigde middelen door Provinciale Staten aan 
Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld. 
 
Het statenvoorstel wordt in zijn geheel in bespreking genomen.  
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Integrale Statencommissie van 27 oktober 2021 
 
Locatie:  Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 

 
Commissievoorzitters: de heer Thomassen & mevrouw Müller 
Commissiegriffiers: mevrouw Krone & mevrouw de Ridder 
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Spreektijd (1e en 2e termijn) is in totaal10 minuten per fractie, exclusief interrupties. Er kan in die 10 
minuten per fractie van woordvoerder worden gewisseld.  

  
8.  Rondvraag 

  
9.  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/2020/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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