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Aanwezig: 
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer M. Gortworst, mevrouw S. de Lely, 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.J. de Haan, de heer J.H. van Ulsen. PVV: mevrouw I.B. Joosse, 
de heer C.J. Kok en de heer J.M. Keuter. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer S.M. de Reus, 
mevrouw C. Straatsma, de heer S.V. Vrouwenvelder en mevrouw S. Boejhawan-Mangroo. CDA: 
mevrouw C.J. Schotman, mevrouw H.R. Bogaards-Simonse en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw 
D. Al-Obaidi, mevrouw M. Dubois en de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B Heng en de heer 
L. Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij en de heer P.A. van der 
Starre. D66: mevrouw Y.B. den Boer en mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: mevrouw L. Vestering. SGP: de 
heer J.N. Simonse. GO: de heer C.H.W. van den Berg. DENK: de heer M.A. Khedoe en de heer O. el 
Boussaidi. 
 
Voorzitter: mevrouw Müller & de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
College van GS: de heer Appelman, de heer Fackeldey, de heer Hofstra, de heer de Reus, de heer 
Rijsberman, mevrouw C.W. Smelik en de heer Verbeek. 
 
 
Aanvang: 17.00 uur (beeldvormende sessie) 

 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat gedeputeerde Hofstra als 
eerste de ruimte krijgt om een korte toelichting over de highlight van de 
jaarstukken te geven (zie bundel). Daarna volgt de toelichting van de accountant 
en het beantwoorden van de vragen. 

 
2. Toelichting door Accountant op het Accountantsverslag 
Besluit Voldoende besproken. 
 De controle over het boekjaar 2019 was de laatste activiteit van PwC in opdracht 

van Provinciale Staten van Flevoland. Er is een dankwoord uitgesproken naar de 
accountant voor de geleverde diensten en de prettige samenwerking van de 
afgelopen jaren. 

 
3. Sluiting 
 De voorzitter sluit de beeldvormende sessie om 18.00 uur 

 
Aanvang: 19.00 uur (Oordeelsvormende vergadering) 

 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit  De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
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3. Mededeling 
 De voorzitter meldt dat het proces t.a.v. IPO Kaderbrief/Voorjaarsnota nog niet 

bekend is. 
 
Gedeputeerde Appelman doet een mededeling over de huidige omstandigheden 
rondom de Corona-crisis (financiering) – wat gebeurt er nu en wat wordt er 
voorbereid. 

 
4. Vaststelling Jaarstukken 2019 (oordeelsvormend) 
Toezegging Gedeputeerde Hofstra zal een overzicht beschikbaar stellen van de solvabiliteit 

van alle provincies (50PLUS). 
 
Gedeputeerde Appelman informeert de Staten of en op welke manier het proces 
van data-generatie (in het economische domein/indicatoren) kan worden 
versneld en op welke wijze dit naar de Staten kan toekomen (naast de 
https://feitelijkflevoland.nl/ e.a.) (50PLUS). 
 
Gedeputeerde Appelman neemt het initiatief om de Staten te informeren over  
Landbouw Meerdere Smaken en Circulaire Economie (samen met gedeputeerde  
Smelik) in de vorm een Statenacademie, Virtueel werkbezoek of een uitgebreide 
mededeling (GroenLinks). 

Commissieadvies Bespreekstuk: Beraadslaging over aangekondigde 2 moties (50PLUS en PvdD) en 
een aangekondigd initiatief (VVD). 

 
5. Rondvraag 
 Geen 

 
6. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.36 uur. 

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