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Besluitenlijst van de Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 4 maart
2020
Aanwezig:
FvD: de heer M. Gortworst, mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de
heer F.A. Achtien, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn. PVV: mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok.
GroenLinks: de heer S.M. de Reus. CDA: mevrouw C.J. Schotman, mevrouw H.R. Bogaards-Simonse,
PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi en de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B Heng en de heer L.
Schenk. SP: mevrouw M. Müller en de heer J. Cocu. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66:
mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: mevrouw S. Kers en de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.W. Bakker.
DENK: de heer O. el Boussaidi.
Voorzitter: de heer Smetsers
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder
College van GS: De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J.A. Fackeldey (PvdA), de heer J. de Reus
(VVD).
Aanvang: 19:00 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
De memo Procedurecommissie, waarin een behandelvoorstel van agendapunten is
opgenomen (zie app bij “vaststellen agenda”) is niet bij iedereen bekend. Per
agendapunt zal de voorzitter het behandelvoorstel aangeven.
3. Mededelingen

Mevrouw Müller (informant Zorg) geeft een terugkoppeling van de werksessie
Zorg in de regio Flevoland van 2 maart jl.
De heer Achtien (IPO-AV lid) geeft een terugkoppeling van het IPO AV van 18
februari jl.
De voorzitter geeft een reminder voor werkbezoek BIJ12 op maandag 23 maart.
Mevrouw de Lely (Raadtafel MRA) geeft een terugkoppeling van de raadtafel en
een vooruitblik op een deelregiobijeenkomst en het MRA-congres 17 april.

4. Vaststellen besluitenlijsten EMS van 5 februari 2020
Besluit
De besluitenlijsten van 5 februari 2020 wordt conform vastgesteld.
5. MKB-Doorstartfonds
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Toezegging
Commissieadvies

Gedeputeerde zegt toe dat hij schriftelijk terugkomt op de vraag van de
ChristenUnie wat er met de € 114.500,= (het verschil tussen 314.500-200.00)
gebeurt.
Bespreekstuk: (50PLUS overweegt een amendement - proces budgettering)

6. Verruiming bestedingsdoel Stimuleringsbudget IJssel-Vecht ter dekking van lasten
samenhangend met deelname aan pilot waterstofbus Qliner 315
Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk
7. Airport Express – voorstel voor het autoriseren van investeringskredieten duurzaam
hoogwaardig openbaar vervoer luchthaven
Toezegging
Gedeputeerde De Reus zoekt binnen een week uit of de laadinfrastructuur ook
voor andere voertuigen/bussen gebruikt kan worden (zie mededeling
“Gebruik laadinfrastructuur Airport Express”, LIS week 12, #2575941)
Commissieadvies Hamerstuk
8. Gunningsbesluit accountantsdiensten 2020-2023
Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk
9. MRA-verantwoording 2019 en begroting op hoofdlijnen 2021
Toezegging
Gedeputeerde Fackeldey zegt toe dat hij, na de Regiegroep van 3 april wanneer
hij het beeld helder heeft, hij het goede gesprek met de Staten wil voeren wat
wij nu uit de MRA willen halen en wat hoe we ons willen profileren.
Commissieadvies Bespreekstuk (op verzoek van FvD)
10. Afdoening Lijst Moties
Toezegging
Commissieadvies De Commissie stelt voor om de moties E17 & E18 af te voeren.
Motie I16 wordt gehandhaafd: de uitleg is procesmatig, de inhoud wordt gemist.
11. Afdoening Lijst Toezeggingen
Toezegging
Commissieadvies De commissie besluit dat onderstaande toezeggingen zijn afgedaan:
I 24, I 25, I 31, I 32, I 37, I 39, I 43, I 52, I 56 (=ook EMS 1), B 149, B 160, B 163, E
97, E 109, E 110.
Toezeggingen I 36, I 38, I 46 zijn volgens de commissie nog niet afgedaan en
blijven gehandhaafd.
Bij I 35 staat een foutieve “stand van zaken”. Deze blijft ook gehandhaafd.
12. Rondvraag

De heer Ransijn (FvD): uitnodiging voor Stikstof bijeenkomt maandag. Waarom zo
laat en wordt dit gewoonte? De heer Fackeldey geeft, namens de heer Hofstra
antwoord. Verslag van bijeenkomst wordt beschikbaar gesteld.
De heer de Rooij (50PLUS): kan er elke keer wanneer er bij een voorstel
gerefereerd wordt naar Energieneutraliteit 2030 een stand van zaken
gerapporteerd worden waar wij staan t.o.v. de doelstelling Energieneutraliteit.
Gedeputeerde Fackeldey doet onderstaande toezegging.
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Toezegging

13. Sluiting

Mededeling van de heer Fackeldey: Hij wil graag de Staten bijpraten over de
stand van zaken regionale gezondheidszorg. Hij wil op zoek naar een moment om
de woordvoerders bij te praten. Dit wordt door de Procedurecommissie opgepakt.
Gedeputeerde Fackeldey komt voor het zomerreces met een integrale stand van
zaken hoe ver we op weg zijn met de doelstelling Energieneutraal in 2030 (d.m.v.
een mededeling).

De voorzitter sluit de vergadering om 21.42 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl.

