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1.  Opening en vaststellen agenda 

Bijgevoegd: agenda en LTP seniorenconvent  
  
2.  Agressieprotocol 

Aanleiding:  
Een belangrijke aanleiding voor een collectieve norm zijn de verontrustende cijfers uit de landelijke 
en periodieke Monitor Integriteit en Veiligheid 2022. Zeker de laatste jaren, zo meldt de monitor, is 
sprake van een sterke groei in het aantal meldingen over grensoverschrijdend agressief gedrag. 
  
Bespreekpunten:  
a. De opgestelde Flevolandse collectieve norm tegen agressie en de bijbehorende uitgangspunten 
vast te stellen ten behoeve van de Flevolandse aanpak van grensoverschrijdend en agressief gedrag; 
b. De Flevolandse norm en uitgangspunten op termijn, aan het begin van de nieuwe statenperiode,  
nogmaals te agenderen en deel te laten uitmaken van de gedragscode integer handelen 
Statenleden en burgerleden provincie Flevoland 2016; 
c. De laatste Statenvergadering als moment te kiezen om als Staten- en burgerleden de Flevolandse 
norm te onderschrijven door deze gezamenlijk te ondertekenen en hiermee nu al een belangrijk 
signaal af te geven voor de lopende verkiezingscampagne. 
 
Bijlage 01 #3063672 (memo seniorenconvent praktische handreiking grensoverschrijdend agressief 
gedrag )     
Bijlage 02 #3071494 (praktische leidraad) 
 

3.  Terugkoppeling begeleidingscommissie verkiezingen 
Aanleiding:  
De begeleidingscommissie verkiezingen is op 26 januari en 8 februari 2023 bijeengekomen.   
Doel van de commissie is om de opkomst-bevorderende campagne voor de Provinciale Staten 
verkiezingen en de uitslagenavond op 15 maart 2023 te begeleiden. 
Via de nieuwsbrief verkiezingen en richting het seniorenconvent doet de begeleidingscommissie 
verslag. 
 
Bespreekpunten:  
Ter kennisname verslagen begeleidingscommissie verkiezingen 26 januari en 8 februari 2023. 
 
Bijlage 03 #3078474 (verslag 26-01-2023) 
Bijlage 04 #3078475 (verslag 08-02-2023) 
 

4.  Programma Statenconferentie 
Mondeling 
Aanleiding:  
Op 30 en 31 maart vindt de Statenconferentie voor nieuwe Statenleden plaats 
 
Bespreekpunten:  
Ter kennisname het concept programma 
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5.  Vragenhalfuurtje: ander proces door vragen te publiceren 

mondeling 
 
Aanleiding:  
Vragen van de omroep over vragenhalfuurtje 
 
Bespreekpunten:  
Over te gaan tot het publiceren van het onderwerp van de te stellen vragen in het vragenhalfuur 
 

6.  Rondvraag 
Rondvraag 1: 
Stand van zaken afscheid commissaris van de Koning 
 

7.  Sluiting 
   


