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In bijgevoegde Mededeling PS hebben Gedeputeerde Staten aangegeven hoe zij uitvoering denken te 
kunnen geven aan Motie 4 van 26 oktober 2022. Provinciale Staten hebben daarbij uitgesproken dat 
zij op de hoogte gehouden willen worden en betrokken wensen te zijn bij relevante ontwikkelingen 
in de samenwerkingsrelaties. Gedeputeerde Staten stellen voor om dit te doen door een vast 
agendapunt op de agenda van de Statencommissies EMS en RND op te nemen. Dit naar analogie van 
het huidige agendapunt IPO, dat – bij wijze van proef - als vast agendapunt is opgenomen op de 
agenda van de Statencommissie. Deze proef is in principe afgesproken tot aan de verkiezingen voor 
Provinciale Staten, 15 maart 2023. Ook de MRA is regelmatig besproken in de Statencommissie, maar 
geen vast onderdeel van de agenda van de Statencommissies; de bijgevoegde Mededeling meldt dit 
ten onrechte. 
 
Aan de Procedurecommissie verzoeken wij -  ter invulling van de eerder genoemde motie – een vast 
agendapunt op te nemen op de agenda voor de Statencommissie EMS en RND waarbij wordt 
behandeld de informatie over de diverse samenwerkingsrelaties, zoals deze in de Mededeling PS 
worden genoemd:  
- IPO 
- MRA 
- Regio Zwolle 
- Samen Maken We Flevoland 
- Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) 
 
Daarnaast geven we in overweging om dit agendapunt niet structureel als laatste op de agenda te 
plaatsen, zodat deze onderwerpen de aandacht kunnen krijgen die de leden van PS willen 
bevorderen.  
 
Uitvoeringsaspecten:  
1. De periode tot aan de definitieve vergaderstructuur vindt – vanaf de commissies van mei 2023 -  

agendering plaats in de Ad hoc Integrale Commissievergadering (oordeelsvormend).  
2. De informatie wordt mondeling gegeven. Vanuit het college van Gedeputeerde Staten zijn leden 

aanwezig om deze informatie te verstrekken.  
3. Dit agendapunt wordt ondersteund door een aantal slides waarop de actuele onderwerpen zijn 

geïnventariseerd. Deze slides worden uiterlijk vrijdag 12.00 uur voorafgaand aan de 
Statencommissievergadering aan de Griffie beschikbaar gesteld zodat deze op maandag aan de 
bundel kunnen worden toegevoegd.  

4. In de voorbereiding wordt geïnventariseerd op basis van recente en aanstaande 
vergaderstukken wat mogelijk interessante onderwerpen zijn waarover uw staten geïnformeerd 
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worden. Aan de griffie wordt vooraf door de ambtelijke organisatie gevraagd suggesties voor 
onderwerpen aan te dragen aan het college van GS.  

5. Indien Provinciale Staten besluiten hun vergaderstructuur te continueren of te veranderen, dan 
zal de door PS gewenste informatie door GS op een vergelijkbare of op een andere manier 
aangeboden moeten worden.  
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