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Aanwezig: 
JA21: de heer C.J. Kok. VVD: mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, de heer J.J. de Haan, mevrouw M. Smeels-
Zechner en de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui en 
mevrouw C. Straatsma. CDA: de heer R.J.H. Claessens en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. Dubois 
en mevrouw D. Al-Obaidi. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng, de heer J. Oosterveld en de heer L. Schenk. 
SP: de heer W.F. Mulckhuijse en de heer J.Cocu. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66: mevrouw Y.B. 
den Boer en de heer T.A. Smetsers. PvdD: mevrouw S. Kers en de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.N. 
Simonse. FVD: de heer A.K. de Lange. Fractie Van der Starre: de heer P.A. van der Starre. 
 
Voorzitter: mevrouw Müller-Klijn 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
College van GS: de heer de Reus, mevrouw Smelik, de heer Appelman, de heer Hofstra en de heer 
Rijsberman. 
 

Aanvang: 19.00 uur 
 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Minnema (GroenLinks) en de 
heer de Jager (PvdA) . 

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

 
3. Mededelingen 
 - 

 
4. Jaarstukken 2021 
Toezegging Gedeputeerde Hofstra zegt toe met Statenleden in gesprek te gaan over de 

timing van “zomernota” (bijsturing in het lopende begrotingsjaar) en de 
peildatum. (JA21, SGP, 50PLUS,D66,VVD). 
 
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat zodra de cijfers bij de indicatoren van 
Cultuur bekend zijn deze naar de Staten toe te sturen (CDA). 
 
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe met een actualisatie van de rapportage 
laaggeletterdheid te komen (D66). 

Commissieadvies Bespreekstuk 
Aangekondigde Moties & Amendementen: PvdD (verdeling rekeningresultaat + 
motie energiearmoede), 50PLUS (coronagelden in algemene reserves) 

 
5. Keuzenotitie actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Toezegging - 

 

2956127 

*2956127* 
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Commissieadvies De commissieleden hebben hun voorkeur uitgesproken over de scope, sturing, 
instrumentarium, samenwerking, uitvoering en organisatie van de actualisatie 
van de omgevingsvisie. 

 
6. Rondvraag 
 - 

 
 
 

7. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.41 uur. 

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


