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Aanwezig: 
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap en de 
heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, mevrouw M. Smeels-
Zechner, de heer J.H. van Ulsen en de heer J. de Haan. PVV: de heer C.A. Jansen en de heer C.J. Kok. 
GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer S.M. de Reus, mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. 
Vrouwenvelder. CDA: mevrouw C.J. Schotman, mevrouw H.R. Bogaards-Simonse en de heer J. van 
Slooten. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, mevrouw M. Dubois, de heer W. de Jager en de heer A. Nessar. 
ChristenUnie: de heer Z.J.B Heng, de heer L. Schenk en mevrouw A.T. Strating-Baas. SP: de heer W.F. 
Mulckhuijse en mevrouw M. Müller. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij en de heer P.A. van der 
Starre. D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer T.A. Smetsers. PvdD: de heer J. Luijendijk, mevrouw 
L. Vestering en de heer E. Puijk. SGP: de heer J.N. Simonse en de heer A.C. Hanse. DENK: de heer 
M.A. Khedoe en de heer O. el Boussaidi. 
 
Voorzitter: de heer Boutkan 
Commissiegriffier: de heer Kalk en de heer Liedekerken 
College van GS:  mevrouw Smelik, de heer de Reus, de heer Hofstra, de heer Appelman en de heer 
Fackeldey.      
 
 
Aanvang: 13.30 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heren Rijsberman en Verbeek. 

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

 
3. Mededelingen 
 Vanuit uw Staten is de behoefte geuit aan meer achtergrondinformatie over de 

autoleasebedrijven. Het college komt hier graag aan tegemoet, in de vorm van 
een bijpraatsessie met de woordvoerders van de fracties. Deze vindt plaats 
voorafgaand aan de PS vergadering van 13 november. U wordt hier nog nader 
over geïnformeerd. 

 
4. Beleidsregel intern en extern salderen stikstofdepositie 
Toezegging - 
Commissieadvies n.v.t. 

 
5. Vaststellen programma van eisen offerteaanvraag accountantsdiensten 2020-2023 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk (met redactionele aanpassing in de bijlage) 
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6. Vierde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
7. Vijfde wijziging Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de 

motorijtuigenbelasting Flevoland 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk 

 
8. Vaststelling Programmabegroting 2020 
Toezegging Gedeputeerde de Reus zegt toe GS bij grote projecten binnen de jaarprogramma 

Fonds Verstedelijking Almere naar de Staten toekomt om die te bespreken. In 
ieder geval komt het nieuwe meerjarenprogramma van 2021-2025, met ingevulde 
programmalijnen, volgend jaar voor instemming naar PS. 
 
Gedeputeerde de Reus zegt toe dat hij de kwartiermaker museale functie zal 
vragen of hij bereid is om aan PS een toelichting te geven 

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
9. Rondvraag 
 50PLUS stelt een vraag  n.a.v. een brief van minister Ollongren “Openbaarmaking 

nevenfuncties en neveninkomsten” aan PS (LIS, week 40).  
Toezegging GS komt binnen 2 à 3 weken met een mededeling met de GS-reactie op deze 

brief. 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 

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