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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 11 & 18 januari 2023    
  
5.  Zorgtafel (beeldvormend) (#3063996) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
In deze beeldvormende sessie wordt u geïnformeerd over de voortgang van de Zorgtafel Flevoland. 
Via de programmalijn Toekomstbestendige gezondheidszorg (opgave Krachtige Samenleving) is een 
faciliterende rol van de provincie aan de Zorgtafel, geborgd tot maart 2024 

  
6.  Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam (gecombineerde beeld- & oordeelsvorming) (#3051556 +  

#3052727) 
 Tijd: 60 min 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
De Termijnagenda heeft als doel om raden en staten van de MRA-deelnemers goed te informeren 
over wat er komend jaar gaat spelen. Op die manier kunnen raden en staten tijdig het gesprek 
aangaan met de bestuurders die hen vertegenwoordigen in de verschillende MRA-gremia. In de 
Samenwerkingsafspraken is vastgelegd om voor de Termijnagenda een procedure van wensen en 
opvattingen te hanteren. 

  
7.  Eerste begrotingswijziging 2023 Randstedelijke Rekenkamer (oordeelsvormend) (#3064785)  
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder: n.v.t.) 

Toelichting 
In de eerste begrotingswijziging is het geactualiseerde onderzoeksprogramma opgenomen, de 
structurele bijdragen voor de toekomstbestendige RRK verwerkt, conform uw besluit van 14 
december 2022, en zijn de definitieve indexcijfers van de Marco Economische Verkenningen van het 
CPB van september 2022 verwerkt.  
 

  
8.  Uitgangspunten Participatie (oordeelsvormend) #3024268 

 

3065123 

*3065123* 
 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 8 februari 2023 
 
Locatie:  Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 23.00 uur 
 
Let op: gecombineerde beeld- en oordeelsvorming. De vergadering loopt door na de dinerpauze. 

 
Commissievoorzitter: de heer Smetsers & de heer Mulckhuijse 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
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 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder mevrouw Van Gaal) 

Toelichting 
Op 26 januari 2022 heeft Provinciale Staten de startnotitie Bestuurlijke vernieuwing en 
participatie(verordening). Hiermee is onder meer een plan van aanpak vastgesteld om, via een 
aantal stappen, te komen tot de uitwerking van participatie en de -verordening. Op basis van 
inventarisaties, gesprekken en de Quick Scan Provinciale Democratie is gewerkt aan het document 
‘Waarde(n)vol verbinden’. In het verlengde van dit document zijn ook een aantal 
gemeenschappelijke uitgangspunten voor participatie opgesteld. Deze zijn 11 januari 2023 
beeldvormend besproken. 

  
9.  Energieweerbaarheid vergroten: beschikbaar stellen financiële middelen voor het vergroten van de 

energieweerbaarheid van inwoners van Flevoland (oordeelsvormend) (#3049764) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
Binnen de Regionale Energie Strategie is aangegeven dat iedereen moet kunnen meekomen in de 
energietransitie. De Staten hebben door middel van een amendement en een motie in november 
2021 het college gevraagd hier invulling aan te geven, gezien de stijgende energieprijzen en 
daardoor de ‘energiearmoede’. Het voorstel is nu om deel te nemen aan het landelijke 
onderzoeksprogramma van TNO en procesondersteuning te verlenen bij het opstarten van een 
lokale FIXbrigade in de Flevolandse gemeenten. 

  
10.  Ontwerp beleid Economie (oordeelsvormend) (#3036487) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 

Toelichting 
In 2021 hebben de Staten in de ‘pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid’ de kaders voor 
het nieuwe economisch beleid ontwikkeld en vastgesteld. Op basis van deze kaders is bijgevoegd 
ontwerp beleid Economie, bestaande uit de ontwerp visie en het eerste deel van het ontwerp 
programma, uitgewerkt. In de commissie EMS is op 18 mei 2022 een richtinggevende sessie voor de 
uitwerking van de programmalijn ‘menselijk en sociaal kapitaal’ geweest en op 31 augustus 2022 
voor de programmalijn ‘verdienvermogen mkb’. Het Statenvoorstel is op 18 januari jl. beeldvormend 
besproken. 

  
11.  Afdoening Lijst Moties 

Tijd: 10 minuten 
(diverse Portefeuillehouders) 
Toelichting 
De volgende moties (voor EMS) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom 'advies portefeuillehouder’): ………….. 
Bent u het daarmee eens om de afdoening vervolgens te agenderen in de Statenvergadering?  
 

12.  Afdoening Lijst Toezeggingen 
Tijd: 10 minuten 
(diverse Portefeuillehouders) 
Toelichting 
De volgende toezeggingen (voor EMS) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te 
voeren (zie kolom 'advies portefeuillehouder’): ………. 
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. 
 

13.  Afdoening Lijst Initiatiefvoorstellen  
Tijd: 5 minuten 
(diverse Portefeuillehouders) 
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Toelichting: 
De Lijsten van Initiatiefvoorstellen, E-petities  en Burgerinitiatieven worden 1 maal per jaar 
geagendeerd. Er is 1 actueel initiatiefvoorstel (Oprichten Jongerenraad) voor deze commissie, geen 
openstaande E-petities en geen burgerinitiatieven. U kunt de stand van zaken tot u nemen en daar 
eventuele vragen over stellen. Er wordt geen voorstel tot afvoeren gedaan [nog checken]. 
 

14.  IPO 
Tijd: 15 minuten  
(diverse Portefeuillehouders) 
Toelichting  
Statenleden kunnen zaken aankaarten op basis van de beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande 
link bij “ter kennisname”). Leden van het college kunnen de commissieleden informeren over de 
highlights uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC’s) van het IPO. 
 

15.  Rondvraag 
  

16.  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-BAC-stukken/2023/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2023/31-december/00:00

