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Aanwezig: 
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer M. Gortworst, mevrouw S. de Lely, de heer G.J.C. Ransijn en de 
heer J.P. Thomassen. VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, de heer J.J. de Haan, 
mevrouw M. Smeels-Zechner. PVV: de heer W. Boutkan, de heer C.A. Jansen, mevrouw I.B. Joosse. 
GroenLinks: de heer S.M. de Reus, de heer S.V. Vrouwenvelder en mevrouw S. Boejhawan-Mangroo. 
CDA: mevrouw H.R. Bogaards-Simonse en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, 
mevrouw M. Dubois, de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B Heng, de heer L. Schenk en 
mevrouw A.T. Strating-Baas. SP: de heer W.F. Mulckhuijse, mevrouw M. Müller en de heer J.Cocu. 
50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij, de heer P.A. van der Starre en mevrouw M. Reigwein. D66: 
mevrouw Y.B. den Boer en mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: -- SGP: de heer J.N. Simonse. Groep Otten: 
de heer C.H.W. van den Berg. DENK: de heer O. el Boussaidi. 
 
Voorzitter: de heer Boutkan 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: de heer Fackeldey, de heer Appelman 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer J.P. Thomassen (FvD), 

mevrouw C.J. Schotman, de heer E.F. Puijk, de heer J.Luijendijk en mevrouw 
L. Vestering. 

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

 
3. Mededelingen 
 Graag uw aandacht voor de mededelingen in de toegestuurde memo 

agendacommissie. 
 
4. Financiële kaders Regio Deal Noordelijk Flevoland  
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken 

 
5. Informatiesessie Oprichting Groeifonds Flevoland B.V. 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken 
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6. IPO programmabegroting 2020 
Toezegging -- 
Commissieadvies Hamerstuk. De gemaakte opmerkingen worden door de leden van de AV 

meegenomen naar de bijeenkomst van IPO-AV op 12 december 2019 
 
7. Rekenkamerrapport ‘Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe projecten: toen 

en nu’ 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken. 

 
8. MRA-agenda 2.0 
Toezegging Toezegging: Gedeputeerde Fackeldey zegt toe dat het college de belangrijkste 

Flevolandse speerpunten in de MRA-agenda 2.0 onder de aandacht zal brengen 
van PS. Hij zal nagaan of dat nog voor de oordeelsvormende bespreking van de 
MRA-agenda 2.0 (wensen en opvattingen) op 4-12 zal kunnen. 

Commissieadvies Voldoende  besproken 
 
9. Opdrachtformulering informanten t.b.v. verkenning van toekomstvisie voor de zorg in de 

regio Flevoland 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken. Bespreekstuk ivm de benoeming van de 3 informanten. 

 
10. Rondvraag 
 SGP fractie: viertal vragen over Kornwerderzand. Gedeputeerde Appelman 

beantwoordt de vragen. 
CDA-fractie: vragen m.b.t. de ambulancetijden in het licht van de aangekondigde 
wijzigingen in de maximum snelheid op de wegen. Gedeputeerde Fackeldey 
beantwoordt de vragen en zegt toe hiervoor aandacht te vragen in de komende 
zorgtafel en hierover te rapporteren. 

 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  20.43 uur. 

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