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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 15 juni, 22 juni en 6 juli 2022    
  
5.  Nieuw economisch beleid –Verdienvermogen MKB - Richtinggevende sessie  
 Tijd: 60 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 2: Verdienvermogen MKB. 

  
6.  Concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024  
 Tijd: 60 minuten  
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
Op 11 mei 2022 is de concept-Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021 -2024 toegelicht 
en beeldvormend besproken. Vanuit de kaderstellende rol zijn raden en staten bevoegd om wensen 
en opvattingen kenbaar te maken over de concept-Meerjarenbegroting van de MRA. 

  
7.  MRA-AV vergadering van 21 september  
 Tijd: 15 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
De motie “Consultatie, participatie en communicatie binnen de MRA” (EMS 13) verzoekt het college 
o.a. om voorafgaand aan een MRA AV bijeenkomst de voorliggende agenda schriftelijk te delen en 
de opvattingen van de Provinciale Staten van Flevoland op te halen over de agendapunten. De 
relevante onderwerpen van de MRA-AV-agenda van 21 september worden in de commissie 
besproken in aanwezigheid van de betreffende portefeuillehouder (op vergelijkbare wijze als bij het 
vaste IPO-agendapunt). https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/. 
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8.  Aanbevelingen pilot voorkantsturing 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder: werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing) 

Toelichting 
In 2021 heeft de commissie EMS in de pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid geoefend 
met de kaderstellende rol. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft de ‘proceskant’ van deze 
pilot geëvalueerd. De aanbevelingen uit de evaluatie voor Provinciale Staten zijn op 11 mei 2022 in 
een beeldvormende sessie EMS besproken. De commissie is gevraagd de aanbevelingen uit het 
evaluatierapport te prioriteren en zich uit te spreken over het beleggen van de aanbevelingen. Het 
voorleggende statenvoorstel is gebaseerd op de uitkomsten van deze beeldvormende sessie. 
 

9.  Lijst Moties 
 Tijd: 15 minuten 
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting 
Er worden geen moties (voor EMS) door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom 'advies portefeuillehouder’).  

  
10.  Lijst Toezeggingen  
 Tijd: 15 minuten  
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting 
Er worden geen toezeggingen (voor EMS) door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom 'advies portefeuillehouder’). 

  
11.  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. 

  
12.  Rondvraag 

  
13.  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. 

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

