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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 2 maart 2022 en 6 april 2022    
  
5.  Nieuw Economisch Beleid - Menselijk & Sociaal Kapitaal – Richtinggevende sessie  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 

Toelichting  
In 2021 heeft de commissie in de pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid de eerste kaders 
voor het nieuwe economisch beleid aan GS geformuleerd. Op 9 februari 2022 heeft GS een eerste 
reactie hierop gegeven in de vorm van de appreciatie kaderdocument nieuw economisch beleid. De 
commissie heeft in die behandeling kenbaar gemaakt betrokken te willen zijn bij het richting geven 
aan de verdere uitwerking van het nieuwe economisch beleid in de 4 deelopgaven. Op de agenda 
staan de richtinggevende uitspraken van de commissie voor de verdere uitwerking van het beleid 
voor deelopgave 1: menselijk en sociaal kapitaal. 

  
6.  Het Flevolandse Archief - zienswijze ontwerp programmabegroting 2023 – 2026  
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 

Toelichting 
Conform artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het 
Flevolands Archief (HFA) worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de 
ontwerp programmabegroting 2023 - 2026 naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van het 
HFA. Het algemeen bestuur van HFA stelt op 7 juli 2022 de programmabegroting vast. 
 

7.  Randstedelijke Rekenkamer - zienswijze ontwerp begroting  
 Tijd: 15 minuten  
 (Portefeuillehouder: n.v.t.) 

Toelichting 
Conform artikel 48, lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen kunnen Provinciale Staten hun 
zienswijze ten aanzien van deze concept begroting aan de Randstedelijke Rekenkamer kenbaar 
maken. 
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8.  IPO-Kaderbrief 2023 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
Bij de bespreking van de IPO-begroting 2022 heeft het college toegezegd bij de Kaderbrief IPO 2023 
een oplegnotitie voor te bereiden aan de hand waarvan deze bespreking binnen Provinciale Staten 
en met Gedeputeerde Staten wordt gefaciliteerd. Aan het einde van de bespreking zal een 
samenvatting van de aandachtspunten en opmerkingen van de commissie worden geformuleerd ten 
behoeve van de leden van de Algemene Vergadering en aan de bestuurlijk lid van het IPO bestuur. 

  
9.  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.  

  
10.  Rondvraag 

  
11.  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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