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Aanwezig: 
FvD: de heer J.H.N. Beenen, en de heer M. Gortworst. VVD: de heer F.A. Achtien, en de heer J.J. de 
Haan. PVV: mevrouw I.B. Joosse, en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, en de 
heer S.M. de Reus. CDA: mevrouw C.J. Schotman en mevrouw H.R. Bogaards-Simonse. PvdA: de heer 
W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B Heng. 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.  
 
Voorzitter: mevrouw Müller en de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw Van der Ploeg  
College van GS: de heer Fackeldey en de heer Appelman      
 
Aanvang: 15.30 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Al-Obaidi (PvdA), mevrouw 

S. Boejhawan-Mangroo (GroenLinks) en de heer Bakker (SGP). 
 
2. Krachtige Samenleving 
Toezegging Gedeputeerde Fackeldey zegt toe uit te vragen bij gemeenten & bureau gelijke 

behandeling of regionale samenwerking op andere thema’s binnen programmalijn 
4 van het programma Krachtige Samenleving (zoals werkgelegenheid, 
geletterdheid, educatieve agenda, discriminatie, en polarisatie) van toegevoegde 
waarde kan zijn en koppelt hierover voor het zomerreces terug naar PS. 

Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken. 
 
3. Technische vragenronde Economie, Human Capital en Corona-impact 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe een overzicht van het fondsenlandschap te 

verstrekken n.a.v. de vraag van de fractie 50PLUS. 
Gedeputeerde Appelman zegt toe de achtergronden bij het CEO-model te 
verstrekken en de relatie tussen de impactanalyse en de monitor  
n.a.v. de vragen van de PVV & VVD.  
Gedeputeerde Appelman zegt toe een actualisatie van de gegevens gereed te 
hebben bij de volgende bespreking van dit onderwerp.  

Commissieadvies Het onderwerp is voldoende besproken. 
 
4. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 17:00 uur. 

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