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Aanwezig: 
FvD: de heer M. Gortworst, de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen. VVD: mevrouw J.J. 
Klijnstra-Rippen, de heer J.J. de Haan. PVV: mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de 
heer S.M. de Reus. CDA: mevrouw H.R. Bogaards-Simonse. PvdA: de heer W. de Jager. ChristenUnie: 
de heer Z.J.B Heng. SP: mevrouw M. Müller en de heer J. Cocu. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. 
D66: mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: mevrouw S. Kers. SGP: de heer J.W. Bakker en de heer J.N. 
Simonse. DENK: de heer O. el Boussaidi. 
 
Voorzitter: mevrouw Müller en de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
College van GS: de heer Rijsberman en de heer Fackeldey   
 
Aanvang: 19.00 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw D. Al-Obaidi (PvdA), 

mevrouw S. Boejhawan-Mangroo (GroenLinks) en de heer J.W. Bakker (SGP). 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 - 

 
3a. Vaststellen besluitenlijst van 6 en 13 mei 2020  
Besluit De besluitenlijsten van de beeldvormende sessie EMS van 6 mei, de  

oordeelsvormende vergadering EMS van 6 mei en de Integrale commissie van 13 
mei worden conform vastgesteld. 

 
4. Afdoening lijst Moties 
Toezegging - 
Commissieadvies De moties EMS3 (Laaggeletterdheid), I12 (Hoogwaardig OV) en I16 

(Vrachtwagenkilometerheffing) kunnen in het statenvoorstel van “af te voeren 
moties” worden opgenomen. 

 
5. Afdoening lijst Toezeggingen 
Toezegging - 
Commissieadvies De volgende toezeggingen zijn afgedaan: EMS2, EMS4, EMS7, EMS9, I11, I30, I35, 

I36, I38, I42, I46, I47, I48, I53, I54, I55, B164, E91 
Gehandhaafd blijven de toezeggingen: 
EMS3 (nog niet volledig gebeurd, kennismaking moet nog plaatsvinden) 
EMS12 (nog geen terugkoppeling ontvangen) en  
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B159 (Dit is nog niet gebeurd, st.v.z. verwijst naar ander dossier). 
 
6. Vaststelling Cultuurnota 2021-2024 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk, met name gericht op amendement/motie 50 PLUS (geen herhaling 

van de beraadslaging). 
 
7. IPO jaarstukken + voorjaarsnota (IPO-Algemene Vergadering van op 30 juni a.s.) 
Toezegging - 
Commissieadvies De IPO-AV leden hebben de commissie gehoord (geld terug, dan bijdrage omlaag 

? + begrotingsoverschrijdingen op voorhand gecompenseerd met 
onderschrijdingen + onderschrijdingen en tegelijkertijd aanvraag voor aanvulling 
halverwege het jaar) en kunnen op 30 juni de IPO-AV stukken en bespreken en 
daarover besluiten. 

 
8. IPO 
Toezegging - 
Besproken 
onderwerpen 

- Omvang van het IPO. Hoe blijven we kritisch? (FvD); 
- Ontwikkelingen Accres (CU); 
- Financieel toezicht op gemeenten (CU); 
- BAC openbaar Bestuur: rol & positie Provincie & Covid-wet, 

ziekenhuiszorg wet op publieke gezondheid (gedeputeerde Fackeldey); 
- BAC Milieu Toezicht en Handhaving: Circulaire Economie & VTH 

instrumentarium (gedeputeerde Smelik). 
 
9. Rondvraag 
 Geen rondvraag wel een sympathieke oproep tot meer open discussie  en het 

organiseren van tegengeluid mede in het licht van bestuurlijke vernieuwing 
(de heer Kok, PVV) 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.03 uur. 

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