
  
  A g e n d a  

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
   

1.  Opening  
   
2.  Vaststellen agenda  
   
3.  Mededelingen  
   
4.  Vaststellen besluitenlijst van 9 december 2015     
   
5.  Startnotitie Cultuurnota 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting: Na de beeldvorming op 9 december ligt de startnotitie nu voor in 
oordeelsvormende ronde. Tijdens het eten heeft u kennis gemaakt met de 
cultuursector in Flevoland. 

 

   
6.  Management letter 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg) 

Toelichting: De Management Letter van de accountant wordt voor oordeelsvorming 
geagendeerd in uw commissie. De accountant is aanwezig om eventuele (technische) 
vragen te beantwoorden. 

 

   
7.  Terugkoppeling intervisiegroep sturing P&C  10 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg) 

Toelichting: In uw vergaderbundel treft u een memo aan waarin de afgesproken 
doelstelling van de intervisiegroep sturing P&C is opgenomen zoals die in de 
agendacommissie aan de orde is gekomen. 

 

   
8.  IFA Innovatiefabriek GWIA  30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg) 

Toelichting: Uw commissie bespreekt het ontwerp besluit IFA Innovatiefabriek in de 
oordeelsvormende ronde. Daarbij heeft de commissie gelegenheid om wensen en 
bedenkingen te uiten bij dit ontwerp besluit die ter vaststelling aan Provinciale 
Staten zullen worden aangeboden. 

 

   
9.  Europa begeleidingsgroep  15 minuten 

 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman)  
 Toelichting: Naar aanleiding van de bespreking in de commissie van 9 december 

ontvangt u een nieuw memo waarin de twee mogelijke opties wat verder zijn 
uitgewerkt. Het doel van de bespreking is tot een keuze te komen en de posten 
vanuit de commissie te bemensen. 
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Statencommissie Bestuur van 13 januari 2016 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 
 
Commissievoorzitter: mevrouw Smeels-Zechner  
Commissiegriffier: de heer Karens 
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10.  Rondvraag  
   
11.  Sluiting  
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange termijn planning (LTP) commissie Bestuur 
  
b.  Lijst van toezeggingen en lijst moties 
  
 
Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag gepubliceerd op de 
website: https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/ en op de app PS Flevoland. 
  

https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/

