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Aanwezig: 
de heer C.A. Jansen,  mevrouw S. Kers, de heer C.J. Kok, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, de heer van Slooten 
mevrouw C. Straatsma, de heer Tijl, de heer Jasper. 
 
Voorzitter: mevrouw  E.T.M. Müller 
Griffier:    mevrouw Kost            
              

Aanvang: 16.30 uur 
 

1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer van Rooij. 

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

 
3. Vaststellen besluitenlijst van  8 februari 2023  
Besluit De besluitenlijst van 8 februari 2023 wordt conform vastgesteld. 

 
4. Stand van zaken inwonersconsultatie 
Vragenlijst De vragenlijst is in concept gereed.  

De vragenlijst is akkoord, twee aandachtspunten: 
Vraag 1 mag uit de vragenlijst. 
Vraag 6 : ‘vindt’ is niet met dt. 

Script voor film Er is een script voor het gevraagde filmpje aangeleverd.  
Het script is akkoord. 
De voorbereidingscommissie wil zowel een kort als lang filmpje en is akkoord 
met het inzetten van de benodigde middelen voor de promotie van de 
inwonersconsultatie (zowel online als in print). 

Persbericht Persbericht ligt klaar.  
Deze is akkoord 

 
5. Stand van zaken omgevingsgesprekken 
Drie soorten 
gesprekken (3  
domeinen) 
 

De voorgestelde verdeling naar 3 domeinen is goed 
 

Planning De voorgestelde planning in de periode 27 maart-3 april is akkoord. De 
commissie verzoekt de griffier zo snel mogelijk de ‘nieuwe’ deelnemers (de 
deelnemers die gaan plaatsnemen in de Vertrouwenscommissie in oprichting ) te 
betrekken in de planning. 

Voorbereiding 
gesprekken: 

De voorbereidingscommissie verzoekt vooraf de volgende informatie aangereikt 
te krijgen: 

 

3084468 

*3084468* 
 
 
Besluitenlijst voorbereidingscommissie benoeming commissaris van de Koning 24 
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informatie en te 
stellen vragen 

- wat de formele rol van de CDK is in deze gremia d.m.v.  informatiesheets  
- weten wat de actuele stand van zaken is in Flevoland (‘wat zien we nu 
gebeuren’) t.a.v. veiligheid, ondermijning en de samenwerking in de gemeenten. 
De secretaris zal deze informatie aanreiken. 
 
De vragen die gesteld gaan worden behelzen ongeveer: 
-Wat verwacht u van en heeft u nodig van een CDK  
-Wat is voor u in de rol van een CDK van belang 
-Wat zou u meer en minder willen, ook i.r.t. actuele ontwikkelingen en trends  
-Waar loopt u tegenaan 
-Hoe ziet u de samenwerking en communicatie 
De griffier zal de vragen vooraf aanreiken. 
 

 
6. Stand van zaken profielschets 
Eerste 
contouren 
profiel 

De eerste contouren van het profiel worden besproken en worden gezien als 
goede basis voor de verdere gesprekken over het profiel door de 
vertrouwenscommissie. 
De voorbereidingscommissie geeft aan de heer Jasper een aantal suggesties mee 
die het profiel verduidelijken. Deze worden verwerkt en meegenomen naar de 
volgende bespreking. 

 
7. Rondvraag 
Training 
‘selecteren 
zonder 
vooroordelen’ 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet een aanbod voor een training 
‘selecteren zonder vooroordelen’. De voorbereidingscommissie verzoekt de heer 
Jasper en de griffier te bezien hoe dit aanbod passend kan worden gemaakt in de 
reeds geplande training. 

 
8. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 18:30  uur. 

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


