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Aanwezig: 
JA21: de heer C.J. Kok en de heer E.P.E. Raap. VVD: de heer F.A. Achtien en mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen. 
PVV: de heer C.A. Jansen. GroenLinks: mevrouw S. Boejhawan-Mangroo en mevrouw C. Straatsma.. 
ChristenUnie: mevrouw H. van Keulen-Nentjes en de heer C. van Veluwen. SP: mevrouw M. Müller en de 
heer J.Cocu. SGP: de heer J.W. Bakker. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. GroenRood: de heer H. Ismaili 
Alaoui. 
 
Voorzitter: mevrouw E.T.M. Müller-Klijn 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
College van GS: de heer Appelman, de heer Fackeldey en de heer Rijsberman 
 
 

Aanvang: 19.00 uur 
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering. 

Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw de Lely (JA21), de heer van 
Klompenburg (D66) en mevrouw Al-Obaidi (PvdA). 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 Mevrouw Muller, lid van de MRA Raadtafel, informeert de commissie over de 

MRA-raadtafel agenda van 7 september a.s. en geeft aan dat de heer Cocu haar 
zal vervangen i.v.m. de geplande Statenvergadering. 
 
De voorzitter bedankt mevrouw Visser, burgerlid namens D66, voor haar inzet in 
de commissie. Mevrouw Visser heeft haar haar politiek ontslag aangeboden. 

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 15 juni, 22 juni en 6 juli 2022 
Besluit De besluitenlijsten van 15 juni, 22 juni en 6 juli 2022 worden conform 

vastgesteld. 
 

5. Nieuw economisch beleid – Verdienvermogen MKB - Richtinggevende sessie 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe om het Fondsenlandschap alsook de 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in de commissie te presenteren en dan te 
bezien of (en zo ja hoe dan) een regelmatig agenderen gewenst is. 

Commissieadvies De commissie kan instemmen met de voorkeursrichting. 
 

6. Concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk (met stemming)  
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7. MRA-AV vergadering van 21 september 2022 
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie heeft haar reactie kunnen meegeven. 

 
8. Aanbevelingen pilot voorkantsturing 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
9. Lijst Moties 
Toezegging N.a.v. vragen over de stand van zaken bij diverse moties zal de voorzitter bij het 

college aandacht vragen voor een actuele stand van zaken t.a.v. de uitvoering 
van de moties. 

Commissieadvies - 
 

10. Lijst Toezeggingen 
Toezegging N.a.v. vragen over de stand van zaken bij diverse toezeggingen zal de voorzitter 

bij het college aandacht vragen voor een actuele stand van zaken t.a.v. de 
uitvoering van de toezeggingen. 

Commissieadvies - 
 

11. IPO 
 Gedeputeerde Fackeldey geeft een toelichting op het IPO-Bestuur, de BAC 

Kwaliteit Openbaar bestuur en, namens gedeputeerde de Reus, op de BAC 
Mobiliteit. 
Gedeputeerde Appelman geeft een toelichting op de BAC Regionale Economie. 
Gedeputeerde Rijsberman geeft een toelichting op de BAC Cultuur. 

Commissieadvies - 
 

12. Rondvraag 
 - 

 
13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: Beeldvormende sessie EMS 31 augustus 2022 16:30:00, Provincie Flevoland 
    

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-EMS/2022/31-augustus/16:30
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