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Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)

Procedurecommissie dinsdag 25 mei 2021
1.Opening De heer van Rooij is aanwezig om een keer mee te kijken.
2.Vaststellen agenda Het onderwerp "fysiek vergaderen" wordt aan de agenda 

toegevoegd. 
3. Mededelingen a. Gast: gedeputeerde de Reus om toelichting te geven 

over agendering partiële herziening fonds 
verstedelijking Almere.
b. Agendering Oostvaardersplassen 2 juni. Niet alle 
gevraagde deelnemers willen ook daadwerkelijk komen 
spreken. Hierdoor ziet de agendering er anders uit. 
Alleen de gebiedsmanager van Staatsbosbeheer komt en 
de dierenarts Hegen op aanvraag van een commissielid.

#2794831 De PC is akkoord met toevoegen aan de agenda van 2 juni van 
de volgende memo procedurecommissie.
a. Gedeputeerde de Reus krijgt de gelegenheid om de inhoud 
en proces van het onderwerp toe te lichten. 
b. De PC vindt het jammer dat een deel van de gasten niet wil 
komen maar is akkoord met het doorgaan van de agendering.

4. Terugblik afgelopen commissies 4.a Terugblik op integrale commissie 12 mei,
4.b Terugblik op commissies 19 mei, 
4.c Terugblik op PS 28 april

4.a.& b. de terugblik is besproken in het voorzittersoverleg als 
intervisie.
4.c. De procedurecommissie geeft aan dat de balans tussen het 
strenger sturen zoals was afgesproken in het SC en de ruimte 
voor het reageren op vragen lastig was tijdens PS. 

5. Lange Termijn Planning Op de Lange Termijn Planning staan enkele grote 
dossiers gepland waarop u wellicht inhoudelijk of 
procedureel input wilt geven. Specifiek aandacht voor:
a.Agenderen van rapport Deloitte inzake reserves en 
voorzieningen (LIS week 13)

Aandachtspunt wordt meegegeven om uit de LTP de 
onderwerpen te halen die al geweest zijn ten tijde van de 
procedurecommissie. 
a. Er wordt gekeken of het rapport geagendeerd kan worden in 
september zodat dit nog voor de begroting besproken is. De PC 
geeft mee dat het goed is als de huidige accountant er bij 
betrokken wordt.

6. Ingekomen stukken/ niet ingekomen stukken 
(te laat)
6a. Versnelde BOB 'pilot voorkantsturing en 
nieuw economisch beleid' 

Verzoek om akkoord te geven voor het versneld 
doorlopen van beeldvorming, oordeelsvorming en 
besluitvorming over het ‘Statenvoorstel kaders nieuw 
economisch beleid’ (NB: deze naam is een werktitel) 
(bijvoorbeeld 1ste week beeldvorming, 2de week 
oordeelsvorming). De exacte planning/data voor deze 
“versnelde BOB” worden z.s.m. in overleg met de 
griffie gepland en in een volgend overleg aan de 
Procedurecommissie voorgelegd.

#2791689 De procedurecommissie gaat op basis van de aangedragen 
argumenten akkoord met een versnelde agendering in de BOB. 

7. Agenda’s 16 juni: integrale commissie, 
commissie EMS & commissie RND

Het vergaderschema 2021 geeft voor 16 juni een 
integrale commissie aan met als vast onderwerp 
Zomernota (andere onderwerpen zijn mogelijk). Op de 
Lange Termijn Planning staan veel onderwerpen 
waarvan de oordeelsvormende onderwerpen het 
belangrijkst. Als deze niet behandeld kunnen worden 
kan besluitvorming voor het zomerreces niet meer 
plaatsvinden. De volgorde van agendering in EMS is 
afgestemd op de beschikbaarheid van de 
portefeuillehouders in relatie tot agenda RND

#2790777
#2792908
#2792755
#2792811

a) De PC is akkoord met het expliciet opknippen in 3 agenda’s 
(Integraal, EMS & RND); 
b) Voorzitters vergaderingen:
RND: 16 & 23 juni  de heer Thomassen; 
Integraal en EMS: mevr. Muller en de heer Smetsers; 
23 juni RVO is de heer Smetsers;
c) commissie EMS op 16 juni: De PC is akkoord om af te wijken 
van beeldvorming in middag & oordeelsvorming in de avond en 
met   met doorlopende agenda beeld/oordeelsvorming te 
werken
d) commissie RND op 16 juni: De PC is akkoord met het 
inplannen van zowel middag als avond oordeelsvormend 
commissie;
e) De PC is akkoord met toevoegen memo procedurecommissie 
aan de bundel RND 16 juni met uitleg over het overslaan van de 
beeldvormende ronde Meerjarenprogramma Fonds 
Verstedelijking Almere. Daaraan wordt toegevoegd dat de 
statenleden worden uitgenodigd om vooraf technische vragen in 
te dienen, daarnaast zal in de commissie wel ruimte zijn om 
vragen te beantwoorden. Ook wordt aan de memo toegevoegd 
op welke datum de raad van Almere vergaderd.  
Opmerkingen bij Stukken:
- Bij verkenning Laan van Nieuwland: er wordt gepraat over een 
buitenraad/ wij gebruiken werkbezoek. Zinnen lopen niet goed
- Bij Verstedelijking: Eerdere behandeling niet juist ingevuld

8. Agenda commissie EMS 23 juni Het onderwerp “Restauratie 4 Landart-werken 
(uitvoering Masterplan)” is door GS/AO van de LTP 
gehaald omdat offertes niet op tijd binnen zijn. 
Hierdoor is het mogelijk om alle LTP-onderwerpen op 
16 juni te agenderen. Voorgesteld wordt om het 
Reglement van Orde (RVO) (komt van 19 mei)  te 
bespreken in de avond van 23 juni (combi RND), mits PS 
dit uitloop moment niet nodig heeft

#2794445 a) De PC is akkoord met het flexibel inplannen van de 
oordeelsvorming RVO in een gecombineerde commissie in de 
avond van 23 juni (als PS geen extra vergadering nodig heeft)? 
Als PS deze avond wel nodig heeft dan wordt het RVO na het 
zomerreces geagendeerd. De heer Smetsers zit voor.
b) De PC is akkoord met de agenda EMS.

9. Agenda commissie RND 23 juni Op de agenda staat het agenderingsverzoek over de 
natuur inclusieve landbouw. Daarnaast is het verzoek 
binnengekomen de ruimtelijke kaart nog beeldvormend 
te agenderen. Deze is geagendeerd voor de avond van 
23 juni die wellicht benut gaat worden voor de uitloop 
van de PS vergadering van 9 juni. Dit kan betekenen 
dat de agendering van de ruimtelijke kaart wordt 
doorgeschoven tot na het zomerreces. De agendering 
van de beeldvorming ruimtelijke kaart betreft een 
toezegging van de gedeputeerde, maar is als laatste 
aangemeld en er zit geen besluitvorming aan vast.

 #2792778 a. De PC is akkoord met het inplannen van de beeldvormende 
onderwerpen op 23 juni + 1 oordeelsvormend onderwerp (RVO)  
in de avond.
b) De PC is akkoord met het flexibel inplannen van de 
oordeelsvorming RVO in een gecombineerde commissie in de 
avond van 23 juni (als PS geen extra vergadering nodig heeft) ? 
Als PS deze avond wel nodig heeft dan wordt het RVO na het 
zomerreces geagendeerd. 
c) De PC is akkoord met het flexibel inplannen van de 
beeldvorming Kaartbeelden ruimteclaims Flevoland: in de 
avond van 23 juni wanneer PS geen extra vergadering nodig 
heeft, na het zomerreces indien PS de avond nodig heeft? In de 
kaarten staan nog geen keuzes er wordt alleen inzichtelijk 
gemaakt wat de ruimtelijke consequenties zijn.
d) De PC is akkoord met de agenda RND
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10. Agendering werkbezoeken na zomerreces In de periode waarin we digitaal vergaderen hebben er 
geen werkbezoeken kunnen plaatsvinden en daarom 
zitten we nu met een wachtlijst. Voorzien wordt dat 
we na het zomerreces weer meer fysiek bij elkaar 
kunnen komen. Op dit moment komen verschillende 
verzoeken bij ons binnen om na het zomerreces de 
werkbezoeken te kunnen plannen.

 #2793330 De PC is akkoord met de volgende aanpak: 
a) Samen met de ambtelijke organisatie de werkbezoeken te 
gaan plannen en voorbereiden na het zomerreces
b) Daarbij de volgende kaders aan te houden
 - Max. 2 werkbezoeken per maand per commissie?
 - Starten, niet eerder dan 13.00 uur tot 15.00 uur, 
 voorafgaand aan de beeldvormende sessies
Er wordt aangegeven of er vroeger kan worden geïnventariseerd 
of er voldoende aanmeldingen zijn, voordat de organisatie 
gestart wordt. Het minimaal aantal aanmeldingen is 10. 
Gekeken wordt of fractievoorzitters beter hierbij betrokken 
kunnen worden. 

11. Besluitenlijst PC 26 april De PC is akkoord met het publiceren van de besluitenlijst van 
26 april. 
De PC is akkoord met het publiceren van de concept 
besluitenlijst van vandaag.

12. Wensen & bedenkingen College op RVO #2784330 Er wordt voorgesteld om dit onderwerp op een ander moment 
in klein comité verder te bespreken: voorgesteld wordt 7 juni in 
de avond. 

13. Toegevoegd aan de agenda: fysiek 
vergaderen

Er wordt aangegeven dat er signalen zijn dat wordt 
verwacht op overzienbare tijd weer fysiek vergadert 
kan worden.

De persconferentie van 9 juni wordt afgewacht. 
Voorbereidingen achter de schermen zijn gestart.

14. Rondvraag nvt

15.Sluiting 


	PC 2020

