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Aanwezig: 
JA21: de heer C.J. Kok PVV: de heer C.A. Jansen CDA: de heer J. van Slooten GroenLinks: mevrouw C. 
Straatsma 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij 
 
Adviseurs en ambtenaren: [externe], [externe], H. Tijl, [bestuursadviseur cdK], [communicatieadviseur], 
[Statenadviseur] 
 
Afwezig: PvdD: mevrouw S. Kers 
 
Voorzitter: mevrouw Müller 
Griffier: mevrouw Kost 
 

Aanvang: 12.00 uur 
 

1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Kers. 
• Het doel van deze bijeenkomst is: keuzes maken rondom inwonersconsultatie 

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

 
3. Vaststellen besluitenlijst van 1 februari 2023 
Besluit De besluitenlijst van 1 februari 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Keuzes rondom inwonersconsultatie 
Besluit De voorbereidingscommissie (VC) besluit dat de inwonersconsultatie bestaat uit 

een online en offline vragenlijst op B1 niveau voor de inwoners van de provincie 
Flevoland die via de bekende digitale en analoge kanalen van de provincie (en 
via de gemeenten) onder de aandacht wordt gebracht. 
De VC besluit dat het de voorkeur geniet de inwonersconsultatie ná de 
verkiezingen (d.d. 15 maart 2023) te houden. Een klein comité (E. Müller, 
[communicatieadviseur], [bestuursadviseur], [externe] en [Statenadviseur]) 
onderzoekt of dit past binnen de totale planning. De eerder vastgestelde 
planning wordt hiermee gewijzigd. 
De VC besluit dat er een introductievideo wordt gemaakt voor de 
inwonersconsultatie waarin commissaris van de Koning Leen Verbeek op basis 
van vragen uit de samenleving, uitlegt wat de commissaris van de Koning doet. 
De VC besluit dat de vragen van de inwonersconsultatie gaan over de persoon, 
het betrekken van inwoners, identiteit en historie, platteland en stad en het 
netwerk.  
De VC besluit dat de vragen eerst worden voorgelegd aan de VC voor akkoord.   
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De VC besluit dat, op basis van een eerste verkennende brainstorm over (de 
aanpak voor) een concept profiel voor de nieuwe commissaris van de Koning, 
een eerste concept wordt besproken in klein comité (C. Straatsma, E. Müller, C. 
C.A. Jansen, H. Tijl, [externe] en A. Kost) op maandag 20 februari 2023 en in 
diezelfde week in de voorbereidingscommissie. Hiervoor moet nog een datum 
worden gepland. 
De VC besluit dat E. Müller en A. Kost een voorstel opstellen voor een aantal 
themagesprekken (veiligheid en gemeenten/waterschap) inclusief planning en 
deelnemers.  

 
5. Planning 
Besluit De VC stelt de volgende vergadermomenten en planning vast: 

 
maandag 20 februari 2023, 9.00-10.00 uur  
Bespreking eerste concept van het profiel (C. Straatsma, E. Müller, H. Tijl, 
[externe], Chris en A. Kost) 
 
week 8 (nog in te plannen):  
Bespreking eerste concept van het profiel én vragen doornemen voor de 
‘omgevingsgesprekken’ met o.m. de burgemeesters 
 
ca. donderdag 16 maart 2023  
Start online en offline inwonersconsultatie 
 
woensdag 22 maart 2023  
Eerste sessie profielschets cvdK, bijpraten nieuwe leden VC 
 
Tussen 22 maart en 4 april  
Gesprekken met sleutelfiguren (veiligheid, gemeenten, waterschap) 
 
dinsdag 4 april 2023, 18.00-20.00 uur Overleg VC 
 
woensdag 5 april 2023, 13.00-15.00 Overleg VC  
 
dinsdag 11 april 18:00-20.00 Overleg VC 
 
woensdag 12 april 2023, 13.00-15.00 uur Reservedatum 
 
dinsdag 23 mei 2023, 12.00-22.00 uur Gesprekstraining 
 
woensdag 24 mei 2023, 9.00-18.00 uur Gesprekstraining 
 
woensdag 7 juni 2023, 16.00-18.00 uur Gesprek Vertrouwenscommissie met  
Minister van BZK over kandidaten – briefselectie Vertrouwenscommissie 
(woensdag 14 juni reservedatum) 
 
maandag 19 juni 2023 Gesprekken eerste ronde 
 
dinsdag 20 juni 2023 Gesprekken eerste ronde 
 
dinsdag 27 juni 2023 Gesprekken tweede ronde 
 
De meest actuele planning staat steeds in een separaat bijgevoegde planning. 

 
6. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen. 
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7. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur. 

 


