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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van EMS 10 juni en 17 juni en Integrale Commissie van 17 juni jl. 

 
5.  Vormgeven aan de betrokkenheid van Provinciale Staten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)   

Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting 
Het voorstel beoogt de betrokkenheid van de Staten bij de MRA en de deelregio te vergroten en de 
rolneming te versterken, door middel van een versterkt proces (met eigenstandige formulering 
wensen en opvattingen) en het proactief agendering van dialoogmomenten (Staten, college en 
deelregio) ten aanzien van de MRA agenda en de strategische agenda van Flevoland. 

  
6.  Krachtige Samenleving: programmatisch aanpak  
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting 

Op 10 juni jl. is dit onderwerp beeldvormend besproken. In het voorstel worden de contourenschets 
van het programma Krachtige Samenleving met daarbinnen vier programmalijnen gepresenteerd. 
Daarbij wordt voorgesteld de in het Coalitieakkoord gereserveerde middelen beschikbaar te stellen 
om de programmalijnen binnen Krachtige Samenleving te continueren en verder door te ontwikkelen. 
 

7.  Corona overbruggingsfaciliteit MKB Flevoland 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 
 Toelichting 

U wordt, conform de Financiële verordening, gehoord voordat Gedeputeerde Staten een besluit 
nemen tot het verstrekken van een lening aan de Aanjager B.V., een werkmaatschappij van Horizon 
(100% dochter van Horizon) waarmee deze onderneming Corona overbruggingsleningen kan 
verstrekken aan Flevolandse mkb-ondernemingen. 
 

8.  IPO 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting 

Terugkoppeling IPO AV van 30 juni. 
Statenleden kunnen zaken aankaarten vanuit datgene wat ze van collegeleden vernemen en in de 
beschikbare IPO-stukken lezen (zie onderstaande link bij “ter kennisname”). 
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 19 augustus 2020 
 
Locatie:  Nader te bepalen (uitnodiging volgt) 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
 

Commissievoorzitter: de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
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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 
+ 
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2020/31-
december/00:00 
 

  
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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