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1.  Opening (in Pexipkamer RND) 
  
2.  Aanpassing Reglement van Orde (Integraal met commissie RND, in Pexipkamer RND)  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t.) 

Toelichting: 
Het Reglement van Orde weerspiegelt de ‘Flevolandse stijl’ van vergaderen en van onderlinge 
omgangsvormen. Het Reglement van Orde wordt aangepast aan enerzijds nieuwe wet- en regelgeving 
en anderzijds de wensen van de Staten. Op 14 april is het onderwerp beeldvormend besproken in de 
commissie RND.  

  
Pexip kamer commissie EMS 
  
3.  Vaststellen agenda 

 
4.  Mededelingen  

 
5.  Vaststellen besluitenlijsten van 7 en 14 april 2021 

 
6.  Randstedelijke Rekenkamer - zienswijze begroting 2022  
 Tijd: 30 minuten  
 (Portefeuillehouder n.v.t.) 

Toelichting: 
Op 15 april 2021 hebben Provinciale Staten de concept begroting 2022 van de 
Randstedelijke Rekenkamer (RRK) ontvangen. Conform artikel 4, lid 3 van de Wet 
Gemeenschappelijke regelingen kunnen Provinciale Staten hun zienswijze ten aanzien van deze 
concept begroting aan de RRK kenbaar maken. 

  
  
7.  IPO-Kaderbrief (beeldvormend)  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting: 
Het IPO-bestuur heeft op 22 april de Kaderbrief 2022 besproken en vrijgegeven voor bespreking. Na 
een mondelinge toelichting kunnen in een onderlinge gedachtenwisseling opvattingen en zienswijzen  
kenbaar worden gemaakt.  
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 19 mei 2021  
 
Locatie: Digitaal (Pexip)  
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
Commissievoorzitter: de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
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8.  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. 
 

9.  Rondvraag 
- Heeft u vragen/aandachtspunten bij de Lange Termijn Planning t.b.v. de 

Procedurecommissie (zie bij ter kennisname) ?  
  

10.  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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