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*2593097*
Besluitenlijst van de Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 15 april
2020
Aanwezig:
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer M. Gortworst, mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap, de heer
G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. MüllerKlijn. PVV: mevrouw I.B. Joosse, de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer S.M. de Reus en mevrouw S.
Boejhawan-Mangroo. CDA: mevrouw C.J. Schotman en mevrouw H.R. Bogaards-Simonse. PvdA:
mevrouw D. Al-Obaidi en de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B Heng en de heer L. Schenk.
SP: mevrouw M. Müller en de heer J.Cocu. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66: mevrouw N.A.M.
Visser. PvdD: mevrouw S. Kers en de heer J. Luijendijk. DENK: de heer O. el Boussaidi.
Voorzitter: de heer Smetsers
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder
College van GS: de heer de Reus, de heer Appelman en de heer Fackeldey
Aanvang: 19.00 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering en geeft de spelregels van deze
vergadering aan.
• Bericht van verhindering ontvangen van GO en SGP

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
Geen
4. Vaststellen besluitenlijst van 4 maart 2020
Besluit
De besluitenlijst van 4 maart 2020 wordt conform vastgesteld.
5. Voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet voor de aanleg van
laadinfrastructuur op busstation Lelystad (concessie IJssel-Vecht)
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk: De aandachtspunten elektriciteit\biomassa\zero-emissie bij het
voorstel verder bespreken (Forum voor Democratie).
6. Wijziging Gemeenschappelijk Regeling Randstedelijke Rekenkamer t.b.v. eventuele tweede
herbenoeming voor lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk: de argumentatie voor de hardheidsclausule was voor de VVD nog
onvoldoende.
7. Statenvoorstel fractievergoedingen 2019
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Toezegging
Commissieadvies

Bespreekstuk. Beraadslaging over nog in te dienen Amendement van Forum voor
Democratie

8. MKB-Doorstartfonds (extra bespreking ter vervanging beraadslaging PS)
Toezegging
Commissieadvies Stemming over Statenvoorstel en Amendement 50PLUS, zonder beraadslaging.
9. MRA-begroting op hoofdlijnen 2021 (extra bespreking ter vervanging beraadslaging PS)
Toezegging
De gedeputeerde doet alles wat in zijn macht ligt om te zorgen dat de
informatievoorziening richting de Staten zo optimaal en actief mogelijk is zodat
alle informatie beschikbaar is voordat een definitief besluit genomen kan worden
over de MRA-Begroting 2021.
Commissieadvies Bespreekstuk. Bespreking beperken tot beraadslaging over het aangekondigde
Amendement (PVV/Forum voor Democratie) wat mogelijk wordt ingediend.
10. Rondvraag

Toezegging

11. Sluiting

50PLUS: Dankwoord voor deze goede verlopen digitale vergadering.
PVV: Naar aanleiding van de 2 mededelingen “Impact analyse coronavirus” van 26
maart en 14 april jl. vraagt de PVV om een toezegging om op korte termijn met
een overzicht te komen wat specifiek door provincie Flevoland (aanvullend op
het Noodplan van het Rijk) wordt gepropageerd en wat daarvan de financiële
consequenties kunnen zijn en al zijn geweest omdat dit ook het budgetrecht van
Provinciale Staten raakt.
N.B. Reactie na verzending rondvraag aan GS: Gedeputeerde Fackeldey geeft aan
dat de beantwoording van de vraag van de PVV door het college wordt opgepakt
bij de schriftelijke beantwoording van de schriftelijke vragen van Forum voor
Democratie over de mededeling ‘Impact coronacrisis op de Flevolandse economie
en samenleving’ van 26 maart.
Forum voor Democratie: geeft t.b.v. evaluatie haar standpunt mee t.a.v. sturing
door voorzitters en vindt dit een ondermijning van democratisch proces t.b.v. de
evaluatie. De voorzitter reageert hierop.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

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

