
 

 
  B e s l u i t e n l i j s t  

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
FvD: de heer M. Gortworst, de heer A.K. de Lange, de heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn en de 
heer J.P. Thomassen. VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. 
Müller-Klijn, de heer J.H. van Ulsen en mevrouw M.E.H. Broen. PVV: mevrouw I.B. Joosse, de heer C.J. 
Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer S.M. de Reus en mevrouw S. Boejhawan-Mangroo. 
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, de heer L. Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse, 
mevrouw M. Müller. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66: mevrouw Y.B. den Boer en mevrouw 
N.A.M. Visser. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe en de heer O. el Boussaidi. 
 
Voorzitter: mevrouw Müller-Klijn 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
College van GS: De Reus, Rijsberman      
 
 
Aanvang: 19.00 uur 

 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 De heer Ransijn deelt mee dat de vergaderstukken voor de IPO-AV vergadering 

van 18 februari 2020 nog niet beschikbaar zijn. Hierdoor kan hij & de heer 
Achtien geen input van de commissie ophalen. Zij zullen bij het IPO het signaal 
afgeven dat dit niet werkbaar is, dat zij geen gesondeerd inbrengen kunnen 
leveren en daarvoor terug naar de commissie willen voordat ze een standpunt 
kunnen geven.  

 
4. Autoriseren van investeringskrediet vooruitlopend op start aanbesteding displays Dynamisch 

Reisinformatie Systeem (DRIS) 
Toezegging  - 
Commissieadvies Bespreekstuk op verzoek van de SGP (raadpleging betrokkenen). 

 
5. Ontwerp Cultuurnota 2021-2024 
Toezegging De gedeputeerde zegt nogmaals toe dat bij de voorlichting over de 

landschapskunst het Verhaal van Flevoland/ de wordingsgeschiedenis van de 
provincie terug te laten komen (SGP) (zoals ook tijdens de beeldvorming 15 jan. 
van de Cultuurnota is gedaan dat dit onderdeel is van het Erfgoedprogramma)   
 
De gedeputeerde zegt toe met een overzicht te komen van taak/rolopvatting 
provincie & gemeenten in het cultuurdomein (PVV). 
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Commissieadvies Bespreekstuk op verzoek van D66 (amendement over cultuureducatie & motie 

om ontwikkelpad Flevolandse talentenlijn inzichtelijk te maken) en GroenLinks 
(motie(s): Verhaal van Flevoland aanvullen met de huidige tijdsgeest, 
participeren in talentenlijn). 

 
 
6. Provinciale werkgroepen: afspraken voor de Statenperiode 2021-2024 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
7. Van Lange Termijn Planning naar Strategische Agenda 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
8. Rondvraag 
 Geen gebruik van gemaakt. 

 
9. Sluiting 
 De voorzitter concludeert dat de commissievergadering van 12 februari niet nodig 

is en geannuleerd wordt. 
Zij sluit de vergadering om 21.25 uur. 

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