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Besluitenlijst van de Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 14 april
2021
Aanwezig:
JA21: mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien en
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen. PVV: de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer
S.M. de Reus, mevrouw C. Straatsma, en mevrouw S. Boejhawan-Mangroo. CDA: mevrouw C.J.
Schotman. PvdA: de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng en mevrouw H. van KeulenNentjes. 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 en mevrouw M. Veenstra. SGP: de heer J.N. Simonse.
DENK: de heer M.A. Khedoe en de heer O. el Boussaidi.
Voorzitter: mevrouw Müller
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder
College van GS: de heer Fackeldey, de heer Rijsberman en mevrouw C.W. Smelik
Aanvang: 19:15 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
Geen behoefte aan een rondvraag.
3. Werksessie voorkantsturing Economisch Beleid (beeldvormend)
Toezegging
Commissieadvies
• de resultaten van de werksessies worden per groep door een deelnemer
teruggekoppeld;
• met behulp van de Mentimeter wordt gestemd over welke uitwisseling
met samenleving en/of externe experts gewenst is.
Top 5: MKB-aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt van beide kanten
spreker uitnodigen,Onderwijs dichtbij raakt kansenongelijkheid, Uniek
verhaal van Flevoland, Koppeling goed wonen-economie,
Gezondheidszorg;
• Mevrouw Muller (SP), de heer Heng (ChristenUnie) en de heer Ismaili
Alaoui (GroenLinks) willen meedenken over de organisatie en nadere
invulling voor een TOP 3;
• Suggesties (tips/Tops) kunnen via griffie worden gegeven.
4. Mededelingen
•

Graag uw aandacht voor het op tijd, uiterlijk maandag 26 april,
aanleveren van de concept- moties & amendementen voor de
Statenvergadering van 28 april a.s.. Op Koningsdag (dinsdag 27 april)
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worden concept Moties en Amendementen niet getoetst en in de
besloten omgeving geplaatst.
•

Bijeenkomst verstedelijkingsstrategie
Op 21 april van 19.30 - 21.09 uur de MRA vindt de deelregiobijeenkomst
verstedelijkingsstrategie, die gaat over de verstedelijkingsstrategie. U
kunt zich nog aanmelden via de uitnodiging in de app bij de griffie van de
gemeente Lelystad. Aanmelden kan t/m 20 april. De presentatie die
wordt gegeven is toegevoegd.

5. Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer)
Toezeggingen
- Gedeputeerde zegt toe dat, voor de Statenvergadering van 28 april, er nadere
informatie over de gunning wordt gegeven (GroenLinks, 50PLUS, PVV, SGP);
- Gedeputeerde zegt toe dat hij nagaat of er gegevens over de verzekering van
het object aan te leveren zijn (ChristenUnie).
Commissieadvies Bespreekstuk: aangekondigde amendement & motie ChristenUnie.
6. Voorstel Transitiecommissie visie, prioriteiten en governance Metropool Regio Amsterdam
(MRA)
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk: aangekondigde motie & amendementen VVD, JA21 en 50PLUS.
7. Rondvraag

8. Sluiting

Geen

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

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

