
Onderwerp Toelichting Document Besluit 
woensdag 3 juni (schriftelijke consultatie)
1. Kan Perspectievenbrief geagendeerd worden? 1.Kan het statenvoorstel geagendeerd worden in de 

integrale commissie van 17 juni (m.a.w. is 
statenvoorstel “rijp” voor behandeling in de 
commissie)

#2615369
#2613341

Akkoord met agendering.

2.Uw voorkeur uit te spreken over de routing: Optie a: het Statenvoorstel beeld- & oordeelsvormend 
tegelijk, te agenderen voor 17 juni 19.00 uur.  
Besluitvormend tijdens PS 24 juni (met een 
uitloopmogelijkheid op PS 1 juli). 
Optie b: het Statenvoorstel op 17 juni beeldvormend te 
agenderen, op 24 juni in PS oordeelsvormend* en op 1 
juli besluitvormend in PS?

#2618056
#2618006

Optie A wordt door merendeel gekozen 

3.Hoe wilt u het besluit t.a.v. de agendering 
communiceren? 

Optie a: bij de mail Procedurecommissie over publicatie 
van de bundel? Hierbij ligt het accent op inhoud.
Optie b: met een memo Procedurecommissie, waarin 
o.a. het proces tot op heden is geduid? Hierbij ligt het 
accent op proces.

geen Optie B wordt door merendeel gekozen

4. Akkoord met agenderen beeldvormende sessie 
Gezondheidszorg? 

Bent u akkoord met (nog onder voorbehoud 
beschikbaarheid voorzitter Zorgtafel) het agenderen 
van een beeldvormende sessie ESM over 
“Gezondheidszorg in de regio Flevoland” op 
woensdagmiddag 17 juni (zie bijgevoegde agenda en 
memo beeldvorming )? Dit verzoek is van de twee 
zorginformanten en in overleg met gedeputeerde 
Fackeldey binnengekomen.

#2618085
#2618074

Akkoord met agendering

woensdag 27 mei (ditigtaal PEXIP)
1. Opening - -
2. Bespreken concept Perspectievenbrief Gedeputeerde Hofstra is door de griffier uitgenodigd 

om de concept-perspectievenbrief toe te lichten.

De Procedurecommissie zal, op basis van deze 
informatie, en de door het seniorenconvent gedane 
verzoeken ten aanzien van de inhoud van de 
perspectievenbrief,  een agenderings/behandelvoorstel 
moeten maken en eventueel t.b.v. het seniorenconvent 
van 10 juni een advies moeten geven over spreektijden.

Er komt een statenvoorstel waarin het college schetst hoe 
zij de keuzes die voortvloeien uit de perspectievenbrief 
ziet, met name ten aanzien van de hierin verwoordde 
strategische dossiers, het eventueel in te stellen 
coronafonds, het stikstofdossier en de belangrijke thema's 
zoals deze voortvloeien uit het coalitieakkoord. HIerbij 
wordt ook, voor zover mogelijk, tegemoet gekomen aan 
het verzoek van het seniorenconvent om een duiding te 
geven van de bandbreedte waarbinnen de provincie kan 
opereren en hiervoor scenario's te schetsen.
Dit om de Staten de kans te geven op een kaderstellende 
wijze uitspraken te doen. Deze kunnen dan worden 
meegenomen bij de uitwerking van de begroting en de 
najaarsnota. 
De behandeling vindt plaats in de integrale commissie van 
17 juni en PS van 24 juni (in de reguliere vergadering (met 
tot nu toe 5 statenvoorstellen). Een spreektijd van 5 
minuten per fractie voor beide termijnen wordt aan het 
seniorenconvent voorgesteld.

3. Rondvraag _ -
4. Sluiting - -

1.Opening - -
2.Vaststellen agenda Agenderingsverzoek PVV bij agendapunt 11
3.Mededelingen - -
4.Terugblik afgelopen PS en commissies Geen Na 18 mei geen commissies/PS geweest, dus geen 

aanleiding voor terugblik.
Voor komend PS is het voorzitterschap t.a.v. de  
onderwerpen tussen voorzitter en plv. voorzitter verdeeld.
Experiment: Statenleden gaan zelf hun micorfoon 
bedienen (goede ervaring bij RND, bij EMS werd om 
centrale geluidsregie gevraagd). 

5.Vast agendapunt IPO opnemen in de 
Statencommissies

Akkoord dat IPO een standaard onderwerp is op de 
commissieagenda?

#2612687 Akkoord, na 3 maanden evalueren wat het heeft 
opgeleverd

6.Agenda EMS (beeldvormend) van 10 juni 2020 Akkoord met concept-agenda? #2612174 Het onderwerp Roggebot-Kampen N307 komt niet 
beeldvormend op de agenda (nog niet alle informatie is 
beschikbaar) maar er komt een mededeling eind juni. 
Gedepteerde De Reus vraagt af te wijken van de 
aanlevertermijnen voor commissie eind augustus. Hij 
wordt uitgenodigd om zijn voorstel toe te lichten in de PC 
van 29 juni.
Begintijd van 15.30 aanhouden

7.Agenda EMS (oordeelsvormend) van 10 juni 
2020

Akkoord met concept-agenda? #2604248 Akkoord

8.Agenda RND (beeldvormend) van 10 juni 2020 Akkoord met concept-agenda? #2612531 Gedeputeerde De Reus heeft positief gereageerd om op 10 
juni de verstedelijkingsstrategie beeldvormend te 
verzorgen. Dit zal op de agenda worden toegevoegd. Alle 
drie de onderwerpen krijgen een tijdsindicatie van 45 
minuten.
Begintijd 15.30 uur.

9.Agenda RND (oordeelsvormend) van 10 juni 
2020

Akkoord met concept-agenda? #2601882 Akkoord.
Webinar Meerjarenprogramma Almere 2.0 is toegelicht 
(goed in annotatie opnemen)

10.Agenda Integrale Commissie van 17 juni 2020 Nog geen informatie over Zomernota/Perspectiefbrief 
ontvangen --> 27 mei bespreken

Op 26 mei hebben voorzitter PS en griffier een overleg met 
gedeputeerde Hofstra over inhoud en planning 
Zomernota/Perspectiefbrief. De PC voelt zich voldoende 
vertegenwoordigd. De PC vergadert op 27 mei over het 
behandelvoorstel.

11.Agenda PS 24 juni en 1 juli 2020 Mondeling
TKN: Agenderingsverzoek Keolis - PVV + ordevoorstel 
RES - FvD

Het agenderingsverzoek Keolis (PVV) en het ordevoorstel 
RES (FvD) zijn ter kennisname toegelicht, met 
verwijzingen naar de relevante artikelen uit het 
Reglement van Orde.

Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)

maandag 25 mei 2020 (digitaal - PEXIP)



Onderwerp Toelichting Document Besluit 

Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)

12.Lange Termijn Planning Doornemen van de planning #2540767 Verzoek om werkbezoeken apart te zetten en een volgend 
PC de lijst "nog te plannen" goed door te nemen.

13.Besluitenlijst PC 18 mei 2020 Akkoord met besluitenlijst? #2612469 Akkoord. Deze wordt aan het Stateninformatiesysteem 
toegevoegd.

14.Rondvraag -
15.Sluiting -


