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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
3.a Vaststellen besluitenlijsten EMS van 6 mei jl. en integrale commissie van 13 mei jl. (nieuw) 
  
4.  Afdoening Lijst Moties 

Tijd: 10 minuten 
Toelichting: 
Aan u de vraag of u kunt instemmen met het feit dat moties kunnen worden afgevoerd (zie kolom 
‘advies portefeuillehouder’). Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden 
vervolgens formeel afgedaan met een besluit van Provinciale Staten. De betreffende moties worden 
mondeling (a.d.h.v. de nummers) tijdens de vergadering opgenoemd. 
De actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 

  
5.  Afdoening Lijst Toezeggingen 

Tijd: 10 minuten 
Toelichting: 
Aan u de vraag of u in kunt stemmen met het feit dat toezeggingen zijn afgedaan (zie kolom ‘advies 
portefeuillehouder’). Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus 
niet meer formeel naar Provinciale Staten. De betreffende toezeggingen worden mondeling (a.d.h.v. 
de nummers) tijdens de vergadering opgenoemd. 
De actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 

  
6.  Vaststelling Cultuurnota 2021-2024   
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder Rijsberman)  

Toelichting: 
Op 26 februari 2020 hebben uw Staten het ontwerp vastgesteld en besloten tot terinzagelegging. Het 
ontwerp heeft tot en met 17 april ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De 
zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen. Voorgesteld wordt om de Cultuurnota 2021-2024 
'Ruimte voor Cultuur' vast te stellen en € 2,3 mln. beschikbaar te stellen voor het Fonds artistieke en 
culturele ontwikkeling voor de periode 2021 tot en met 2024.  
 

7.  IPO jaarstukken + voorjaarsnota (IPO-Algemene Vergadering van op 30 juni a.s.)  
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder Fackeldey)  

Toelichting: 
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 10 juni 2020 
Locatie: Digitale beraadslaging 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur 
 

Commissievoorzitter: mevrouw Müller / de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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Op 28 mei besluit het IPO bestuur over de jaarstukken 2019 en de voorjaarsnota 2020. Daarna komen 
de stukken pas beschikbaar voor het IPO AV. De AV-leden vragen om uw mandaat om in de IPO AV 
van 30 juni  a.s. de stukken te kunnen bespreken en daarover te besluiten. 
 
 

8.  IPO  
Statenleden kunnen zaken aankaarten vanuit datgene wat ze van collegeleden vernemen en in de 
beschikbare IPO-stukken lezen (zie onderstaande link bij “ter kennisname”). 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 
 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 

 
d. IPO-Stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn) 

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2020/31-
december/00:00 
 

 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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