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Besluitenlijst van de Integrale ad hoc Commissie van 25 september 2019

Aanwezig:
FvD: mevrouw S. de Lely. VVD: de heer J.J. de Haan en de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer C.A.
Jansen. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer J. van
Slooten. PvdA: de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng en mevrouw A.T. StratingBaas. SP: de heer J. Cocu en mevrouw M. Müller. 50PLUS: mevrouw M. Reigwein. D66: de heer T.
Smetsers. PvdD: de heer E.Puijk. DENK: de heer M.A. Khedoe.
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Van den Bergh (griffie Lelystad)
College van GS: de heer Fackeldey
Aanvang: 19.00 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Voorzitter heet alle aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen

--

4. Wenselijkheid en mogelijkheden rapporteurschap
Toezegging
-Commissieadvies De voorzitter vat de belangrijkste conclusies samen. Er is behoefte aan een
verkenner, een rapporteur ‘light’ die met name een goede procesbewaker is en
er voor zorg draagt dat het onderwerp op het juiste moment geagendeerd wordt
(naar commissie en vervolgens staten). Dit moet de informatiepositie van PS
versterken.
Binnen de commissie bestaat er een brede voorkeur voor het verzamelen van
informatie en signalering en hierop extra inzet te plegen, zonder politieke
context: gericht op informatieverstrekking en niet besluitvoorbereidend
(moties/amendementen). Rapporteur zou iemand uit het midden van PS kunnen
zijn, of wellicht ondersteuning vanuit griffie.
Van belang om een duidelijke opdracht op te halen bij PS en dat het
rapporteurschap precies ingevuld wordt. De commissie ziet een rapporteur als
een persoon zonder formele status, maar wel van belang dat hij toegang tot
informatie heeft (afvaardiging van PS met voldoende gewicht). Commissieleden
van Sloten, de Haan en Müller werpen zich op als werkgroep om deze invulling te
geven. Zij stemmen hierin af met de griffie, en komen met een voorstel richting
een van de volgende commissievergaderingen.
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5. Bespreking Lobbydocument in wording en schriftelijke vragenlijst voor woordvoerders
Tweede Kamer
Toezegging
-Commissieadvies Oproep om de discussie niet fragmentarisch te bezien (gericht op details), maar
in brede zin te voeren, waarin het gaat om de toekomstbestendigheid van de
regio. Zo het accent op transformatie leggen en ruimte voor experiment laten.
Lobbydocument is dynamisch, wat vraagt om snel schakelen en vlotte
informatievoorziening. Als er in de actualiteit reden is om de lobbystrategie te
herijken, is het daarom raadzaam om met een voorhoede dan wel kopgroep te
werken. Zo komt informatie ook snel terecht bij commissie en PS. Afspraak wordt
gemaakt om via de woordvoerders over en weer (PS en GS) direct te informeren
en uitnodigen voor een gesprek wanneer hier aanleiding toe is of de actualiteit
hierom vraagt.
Groen Links kondigt aan dat zij 15 november een ontmoeting hebben
georganiseerd met hun woordvoerder. Zij nodigen andere leden uit hierbij
aanwezig te zijn.
6. Rondvraag

Geen

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl.

