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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 2 & 9 februari 2022 
  
5.  Advies Bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer (beeld & oordeelsvormend)   

Tijd: 45 minuten 
(Portefeuillehouder n.v.t.) 
Toelichting: 
In aanloop naar het besluit over de herbenoeming van de bestuurder-directeur van de 
Randstedelijke Rekenkamer hebben de vier Provinciale Staten in het voorjaar van 2020 het besluit 
genomen om in de periode 2021-2022 een onderzoek uit te laten voeren naar de voor- en nadelen 
tussen het bestuurder-directeursmodel en het collegemodel. Met dit Statenvoorstel informeert de 
subcommissie uit de Programmaraad u over het onderzoek dat zij in uw opdracht hebben laten 
uitvoeren en wordt u gevraagd een besluit te nemen over het bestuursmodel van de Randstedelijke 
Rekenkamer. 
Afronding: 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
 

6.  Eerste begrotingswijziging 2022 Randstedelijke Rekenkamer 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t.) 

Toelichting: 
In de eerste begrotingswijziging 2022 is het geactualiseerde onderzoeksprogramma opgenomen. 
Daarnaast zijn in de baten de definitieve indexcijfers uit de Macro Economische Verkenningen van 
het CPB van september 2021 verwerkt. Het voorstel is om geen zienswijze op de concept eerste 
begrotingswijziging 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer in te dienen. 
Afronding: 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 2 maart 2022 
 
Locatie: Provinciehuis, (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19:00 – 23:00 uur 

 
Commissievoorzitter: de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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7.  Vaststelling fractievergoedingen 2021 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t.) 

Toelichting: 
Op basis van de verantwoorde fractie uitgaven is het jaarverslag van deze uitgaven opgemaakt. Dit 
wordt -conform de Verordening Fractieondersteuning 2021- 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.  
Afronding: 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
 

8.  Afdoening Lijst van Moties 
Tijd: 10 minuten 
(diverse Portefeuillehouders) 
Toelichting: 
De volgende moties (voor EMS) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom 'advies portefeuillehouder’): EMS 10. 
Bent u het daarmee eens? 
 

9.  Afdoening Lijst van Toezeggingen 
Tijd: 10 minuten 
(diverse Portefeuillehouders) 
Toelichting: 
De volgende toezeggingen (voor EMS) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te 
voeren (zie kolom 'advies portefeuillehouder’): EMS 51, EMS 63, EMS 77 & I34. 
Bent u het daarmee eens? 
Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel 
naar Provinciale Staten. 
 

10.  Afdoening Lijst van E-petities 
Tijd: 10 minuten 
(diverse Portefeuillehouders) 
Toelichting: 
De E-petities (voor EMS) “Stop de kaalslag van het openbaar vervoer in de gemeente Dronten (EMS 
2)” en “Nee, tegen het schrappen en versoberen van buslijnen van en naar Swifterbant (EMS 3)” 
worden door de portefeuillehouder voorgesteld om af te voeren. Bent u het daarmee eens?  
 

11.  Lijst van Initiatiefvoorstellen  
Tijd: 10 minuten 
(diverse Portefeuillehouders) 
Toelichting: 
De Lijst van Initiatiefvoorstellen wordt 1 maal per jaar geagendeerd. U kunt de stand van zaken tot u 
nemen en daar eventuele vragen over stellen. Er worden geen voorstellen tot afvoeren gedaan. 
 

12.  IPO -beeldvormend 
 Tijd: 15 minuten 
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting: 
Statenleden kunnen zaken aankaarten op basis van de beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande 
link bij “ter kennisname”). Leden van het college kunnen de commissieleden informeren over de 
highlights uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC’s) van het IPO.   

  
13.  Rondvraag 
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14.  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-BAC-stukken/2022/31-
december/00:00 
 

 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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