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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 4 juli 2018  
  
5.  Begroting MRA 2019 en werkplan: Gelegenheid voor wensen en opvattingen (oordeelsvormend) 
 15 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting 
Het concept voor de (globale) begroting is op 11 april 2018 behandeld in de commissie Bestuur. 
Conform bepaling 7.2 van het Convenant versterking MRA worden de raden en Staten in de 
gelegenheid gesteld hun ‘wensen en opvattingen’ naar voren brengen, zodat deze kunnen worden 
meegenomen bij de behandeling van het werkplan en de begroting in de Regiegroep MRA op 10 
oktober 2019. 

  
6.  Terugkoppeling deelname AER Summer Academy (beeldvormend) 
 30 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t.) 
 Toelichting 

Deze zomer hebben mevrouw Papma en de heren Plate en Vulink deelgenomen aan de AER Summer 
Academy in Maramures, Roemenië.  
 

7.  Advies werkgroep Scenaristen (oordeelsvormend) 
 15 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t.) 
 Toelichting 

De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over de aanbevelingen van de werkgroep 
Scenaristen. 
 

8.  Initiatiefvoorstel Onderzoek naar opzet educatieprogramma Democratie (oordeelsvormend) 
 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Verbeek) 

Toelichting 
De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over dit initiatiefvoorstel. 
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Statencommissie Bestuur van 12 september 2018 
Locatie:  Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
Commissievoorzitter: mevrouw Smeels  
Commissiegriffier:  mevrouw Goudriaan 
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9.  Presentatie s.v.z. Keuzenotitie Ruimte voor initiatief (beeldvormend) 
 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
 Toelichting 

Op 8 november 2017 is de Omgevingsvisie Flevoland Straks met de startnotities van de opgaven 
vastgesteld. In de startnotitie voor Ruimte voor Initiatief is aangegeven om in het vierde kwartaal 
een koersnotitie te bespreken. 
 

10.  Rondvraag 
  

11.  Sluiting 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
b.  Lijst van moties 
c.  Lijst van Toezeggingen 
 
Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering  
gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland.   


