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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 25 november 2020, 2 december 2020, 6 januari 2021 & 13 

januari 2021   
       

5.  Boardletter Accountant  (Beeldvormend) 
Tijd: 60 minuten 
(Accountant / Portefeuillehouder Hofstra) 
Toelichting  
De accountant heeft zijn interim controle afgerond en de daaruit voorvloeiende belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen, alsmede de aandachtspunten voor de Jaarrekening 2020, verwoord in 
de  boardletter. De accountant biedt u de Boardletter ter kennisgeving aan. Gedeputeerde Staten 
hebben een bestuurlijke reactie op de Boardletter 2020 gegeven. Beide stukken zijn toegevoegd. 

  
6.  Verlenging bestedingstermijn stimuleringsbudget verduurzaming OV Flevoland tot en met 2023 

(Oordeelsvormend) 
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer de Reus) 
Toelichting 
Begin september is bekend geworden dat de gunning van de toekomstige concessie IJssel-Vecht 
wordt ingetrokken en dat een nieuw aanbestedingsproces plaats zal vinden. Hierdoor is voorlopig nog 
onbekend in welke mate en snelheid de concessiehouder kans ziet om het openbaar vervoer in IJssel-
Vecht te verduurzamen. Daarom wordt voorgesteld het stimuleringsbudget tot en met 2023 
gereserveerd te houden om zo nodig extra impulsen aan de verduurzaming te kunnen geven.  
 

7.  Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland (Oordeelsvormend) 
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Appelman) 
Toelichting 
De MKB-deal Flevoland richt zich op het kleine MKB (2-10 werknemers) in Flevoland. Ondernemers 
worden door een team van adviseurs ondersteund en geadviseerd bij diverse (crisis)vraagstukken. 
Om de uitvoering van de MKB-deal Flevoland gedurende de periode 2021-2022 financieel te kunnen 
dekken, wordt aan Provinciale Staten een begrotingswijziging voorgesteld. 
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Beeldvormende sessie & Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving  
Dit betreft één doorlopende agenda voor 3 februari en 10 februari 2021  
 
Locatie:  Digitale beraadslaging, Pexip 
Tijd: 15.30 – eindtijd nog nader te bepalen 
Commissievoorzitter: de heer Smetsers  /  mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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8.  Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing; Ontwikkelen van een beleidsvormend proces met 

voorkantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van nieuw economisch beleid en notitie 
‘Notitie tijdelijke verlenging Economisch Programma 2021-2023’ (Oordeelsvormend) 
Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder mevr. Smelik & de heer Appelman) 
Toelichting 
De startnotitie geeft met een concept proces richting aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en 
instrumenten om voorkantsturing en kaderstelling bij complexe vraagstukken door PS in het 
beleidsvormende proces te verbeteren. Door dit direct in de praktijk van het economisch beleid te 
doen wordt het geen theoretische exercitie, maar gaan we leren en ontwikkelen in de praktijk. 
 

9.  Toekomstbestendige gezondheidszorg: bijdrage provincie aan Zorgtafel 2.0 (Oordeelsvormend) 
Tijd: 45 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting 
Provinciale Staten wordt gevraagd akkoord te gaan met extra ondersteuning voor de regionale 
Zorgtafel 2.0 voor het overgangsjaar 2021 en daarvoor uit de Brede bestemmingsreserve budget ter 
beschikking te stellen voor extra ondersteuning ten behoeve van de Zorgtafel 2.0. 
 

10.  Evaluatie informanten Zorg (Oordeelsvormend) 
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder n.v.t.) 
Toelichting 
Het is aan de staten aan te geven op welke nieuwe inspanningen zij wil inzetten in deze nieuwe fase 
voor de zorg in de regio Flevoland en of daar een (andere) rol is voor informanten (keuze uit 2 
varianten). 
 

11.  Proces rondom geheimhouding (Oordeelsvormend) 
Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Verbeek) 
Toelichting 
In het bijgevoegde agenderingsverzoek staan vragen over het proces van geheimhouding die tijdens 
deze oordeelsvormende bespreking centraal staan. In het bijgevoegde statenvoorstel worden 
voorstellen tot het optimaliseren van het proces van geheimhouding gedaan. 
 

12.  IPO 
 Tijd: 15 minuten 
 (diverse portefeuillehouders) 
 Toelichting: 

Statenleden kunnen zaken aankaarten vanuit datgene wat ze van collegeleden vernemen en in de 
beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande link bij “ter kennisname”) aantreffen. 
Voor deze commissie gaat het om: IPO-AV, IPO-Bestuur, BAC kwaliteit openbaar bestuur, BAC 
Regionale economie en BAC mobiliteit. 
 

13.  Rondvraag 
  

14.  Sluiting 
 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
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d.  IPO stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn). Bestuurlijke adviescommissies: 
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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