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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 3/10 februari 2021  
  
5.  Afdoening Lijst Moties (3 maal per jaar)  
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting: 
Dit keer zijn er geen moties voor EMS die door de portefeuillehouders worden voorgesteld om af te 
voeren (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’). 

  
6.  Afdoening Lijst Toezeggingen  
 (diverse Portefeuillehouders) 

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 zijn: EMS 3, EMS 11, EMS 20, EMS 31, EMS 33 en EMS 37. 
 

7.  Afdoening Lijst van Initiatiefvoorstellen 
 (Portefeuillehouder Verbeek) 
 Toelichting: 

Aan u de vraag of u kunt instemmen met het feit dat initiatiefvoorstellen kunnen worden afgevoerd 
(zie kolom ‘advies portefeuillehouder’). Dit kunt u zien als technische afdoening, want de 
initiatiefvoorstellen worden vervolgens formeel afgedaan met een besluit van Provinciale Staten.  
Voor EMS betreft initiatiefvoorstel EMS 2 “Educatieprogramma over Democratie en de Rechtsstaat, 
gericht op jongeren”. 
 

8.  Eerste begrotingswijziging 2021 Randstedelijke Rekenkamer  
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder: n.v.t.) 

Toelichting: 
In de eerste begrotingswijziging 2021 is het geactualiseerde onderzoeksprogramma opgenomen en is, 
op basis van de Macro Economische Verkenning 2021, de definitieve bijdrage voor de deelnemende 
provincies over 2021 opgenomen. Het voorstel is om geen zienswijze op de concept eerste 
begrotingswijziging 2021 van de Randstedelijke Rekenkamer in te dienen. 
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 3 maart 2021 
 
Locatie: Digitale beraadslaging (Pexip)  
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
 

Commissievoorzitter: mevrouw Müller / de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
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9.  Vaststellen fractievergoedingen 2020 (nazending op 25 februari)  
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouders: de heer Verbeek & mevrouw Kost) 
 Toelichting: 

Op basis van de verantwoorde fractie-uitgaven is het jaarverslag van deze uitgaven opgemaakt. Dit 
wordt -conform de Verordening fractieondersteuning 2016- ter vaststelling voorgelegd aan 
Provinciale Staten. Na de vaststelling van de verantwoorde uitgaven door Provinciale Staten zal het 
restant van de ontvangen fractievergoeding over het betreffende jaar door de provincie worden 
teruggevorderd. 
 

10.  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. 

  
11.  Rondvraag 

  
12.  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-vergaderstukken/2020/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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