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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 19 en 26 augustus 2020    
  
5.  Wensen en opvattingen MRA werkplan en begroting 2021 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting: 
Op grond van artikel 7 van het Convenant versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam 
worden de (concept)begroting en de jaarstukken voor ‘wensen en opvattingen’ aan de staten en 
raden voorgelegd. Voorgesteld wordt om deze wensen en opvattingen in een schriftelijke reactie aan 
de regiegroep kenbaar te maken. 

  
6.  Herbenoeming lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer  
 Tijd: 30 minuten 
 (Adviescommissie: de heer Beenen / de heer Mekel) 
 Toelichting: 

De adviescommissie stelt voor om mevrouw dr.ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA met ingang van 
1 november 2020 her te benoemen tot (enig) lid van de Randstedelijke Rekenkamer. 
 

7.  Een structureel educatieprogramma over Democratie gericht op jongeren  
 Tijd: 15 minuten 
 (Begeleidingscommissie: de heer de Jager) 
 Toelichting: 

De begeleidingscommissie stelt voor om een structureel educatieprogramma in te voeren over 
democratie voor de Flevolandse samenleving gericht op jongeren. 
 

8.  Communicatie Provinciale Staten  
 Tijd: 15 minuten 
 (Werkgroep Omgaan met Inwoners: de heer Achtien) 
 Toelichting: 

De werkgroep Omgaan met Inwoners stelt voor om de statengriffie op te dragen uitvoering te geven 
aan het communicatieplan van Provinciale Staten. 
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 23 september 2020 
 
Locatie: Provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
 

Commissievoorzitter: mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
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9.  IPO 
 Tijd: 15 minuten 
 (Diverse portefeuillehouders) 

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

 Het betreft IPO-AV, IPO-Bestuur, BAC Cultuur, BAC Kwaliteit openbaar bestuur, BAC Regionale 
Economie en BAC Mobiliteit. 
 

10.  Rondvraag 
  

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

 
IPO stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn) 
Bestuurlijke adviescommissies: https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-BAC-
stukken/2020/31-december/00:00 
+ 
Bestuur/AV: 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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