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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 

- Pilot werkwijze Moties & Amendementen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 17 & 24 november 2021 
  
5.  Gesprek met accountant: Boardletter (beeldvormend)  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t. / de heer Hofstra) 

Toelichting 
De accountant heeft zijn interim controle afgerond en de daaruit voorvloeiende belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen, alsmede de aandachtspunten voor de Jaarrekening 2021, verwoord 
in de boardletter. De accountant biedt u de Boardletter ter kennisgeving aan. Gedeputeerde Staten 
hebben een bestuurlijke reactie op de Boardletter 2021 gegeven.  

  
6.  Startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing en participatie(verordening) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 

Toelichting 
In de Startnotitie is het speelveld en reikwijdte van bestuurlijke vernieuwing in kaart gebracht. In 
het bijzonder wordt daarbij ingegaan op het onderdeel participatie(verordening). Er wordt, op basis 
van deze Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing en participatie voorgesteld voor 2022 en 2023 
middelen (€200.000 per jaar) beschikbaar te stellen. 
Afronding 

 Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
 

7.  Agenderingsverzoek: Jongerenraad  
Tijd: 30 minuten 
(Statenleden: Heng, Jansen, Al-Obaidi, Kers, Khedoe en Baas) 
Toelichting 
Tijdens het Provinciaal Jeugddebat Flevoland hielden de jongeren een pleidooi voor het instellen 
van een Jongerenraad in Flevoland. De Statenleden die aanwezig waren bij het Jeugddebat vinden 
dit een goed plan. Na bespreking van het initiatiefvoorstel zal het verzoek op de eerstvolgende 
Statenvergadering geplaatst worden. 
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 12 januari 2022 
 
Locatie:  Digitale beraadslaging (Pexip)  
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 

 
Commissievoorzitter: mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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8.  Definitieve opdrachtformulering rapporteur aan Raadtafel Metropool Regio Amsterdam  
(beeld & oordeelsvormend)  
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder n.v.t. / de heer Fackeldey) 
Toelichting 
Op 17 november 2021 heeft de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving een aantal wensen 
voor de opdrachtformulering van de rapporteur meegegeven. Nu ligt de definitieve 
opdrachtformulering voor de rapporteur MRA Raadtafel voor. 
Afronding 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
 

9.  Definitieve opdrachtformulering rapporteur regio Zwolle (beeld & oordeelsvormend)  
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t. / de heer Fackeldey) 

Toelichting 
Na de discussie in de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 22 september 2021 wordt 
nu voorgesteld om voor het onderwerp Regio Zwolle te werken met een vaste rapporteur en de 
opdrachtverlening aan de rapporteur vast te stellen. 
Afronding 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
 

10.  IPO 
 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.  
- BAC Mobiliteit (11 nov. 2021,  LIS week 46) 
- BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur (11 nov. 2021, LIS week 46) 
- IPO Bestuur (6 okt. 2021, LIS week 46) + (16 december 2021, LIS week 50) 
- BAC Regionale Economie (25 nov. 2021, LIS week 47)  
- BAC Financiën (25 nov. 2021, LIS week 48) 

  
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/2022/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2022/31-december/00:00

