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Aanwezig: 
JA21: de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen en de heer J.H. 
van Ulsen. PVV: de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer S.M. de Reus en mevrouw C. Straatsma. CDA: 
mevrouw C.J. Schotman. PvdA: de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng en de heer L. 
Schenk. SP: mevrouw M. Müller. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66: de heer T.A. Smetsers en 
mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: mevrouw S. Kers. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. 
Khedoe. 
 
Voorzitter: mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
College van GS:  mevrouw Smelik, de heer de Reus     
 
Aanvang: 15.30 uur 

 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

- Mevr. Kers doet de oproep om de vragenlijst van “Democratie in Actie” 
(mail 25 mei jl.) in te vullen. 

- De heer Simonse heeft een rondvraag voor gedeputeerde de Reus 
 
3. Voorkantsturing Economisch Beleid 
Toezegging - 
Commissieadvies De commissies gaat akkoord met de nazending bij de agendering van 

“Voorkantsturing Economisch Beleid” van 16 juni a.s.  
De mentimeter-peiling kan nog t/m a.s. vrijdag door alle Staten & burgerleden 
worden ingevuld. 
Voldoende besproken. 

 
4. Transitieplan Openbaar Vervoer – Concessie IJsselmond 2022-2023 
Toezegging Gedeputeerde de Reus zegt toe in de uitwerking van het transitieplan o.a. mee 

te nemen: situatie Runderweg bij opheffen lijnen 163/164, alternatief bij 
opheffen lijn 149 Urk-Nagele, ouderenbond via de gemeenten te betrekken en 
doelgroepenvraag (wie aan boord van de bussen) aan de OV bedrijven te stellen. 

Commissieadvies Voldoende besproken 
 
Rondvraag 
 De heer Simonse vraagt naar de mogelijk extra kosten voor de verbreding van 

traject Kampen- Kampen-Zuid waar gedeputeerde De Reus het,  tijdens de 
algemene beschouwingen, over had. Gedeputeerde geeft informatie over de 
stand van zaken.  

 

 

2787748 

*2787748* 
 
 
Besluitenlijst beeldvormende sessie Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving 
van 2 juni 2021 



  B e s l u i t e n l i j s t  
 

 Bladnummer 

 2 
 

 

5. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 18.07 uur. 

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


	2787748

