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Aanwezig: 
FvD: de heer J.H.N. Beenen en mevrouw S. de Lely. VVD: de heer F.A. Achtien en mevrouw J.J. 
Klijnstra-Rippen. PVV: mevrouw I.B. Joosse. GroenLinks: de heer S.M. de Reus en mevrouw S. 
Boejhawan-Mangroo. CDA: mevrouw C.J. Schotman. PvdA: de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer 
Z.J.B. Heng en mevrouw H. van Keulen-Nentjes. 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. DENK: de heer O. el Boussaidi. 
 
Voorzitter: mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
College van GS: de heer Fackeldey      
 
 
Aanvang: 19.00 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer van den Berg. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De rondvraag wordt na agendapunt 3.Mededelingen gedaan i.v.m. aanwezigheid 

van Gedeputeerde Staten aan het begin van de vergadering.  
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 Schriftelijke terugkoppeling MRA-Raadtafel d.d. 1 september 2020 is toegevoegd. 

 
10.Rondvraag 
 De ChristenUnie vraagt of GS de informatie, n.a.v. WOB-verzoek van Actiecomité 

Weg met de Tong van Lucifer, met de Staten wil delen.  
GS Alle antwoorden op WOB-verzoeken zijn openbaar 

https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob) 
De portefeuillehouder kondigt een informatiebundel voor de Staten over dit 
onderwerp aan. 

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 19 en 26 augustus 2020  
Besluit De besluitenlijsten van 19 en 26 augustus 2020 worden conform vastgesteld. 

 
5. Wensen en opvattingen MRA werkplan en begroting 2021 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 
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Besluitenlijst van de Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 23 
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6. Herbenoeming lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer 
 De lid van de adviescommissie neemt de aandachtspunten van de zelfreflectie 

van de lid/bestuurder mee t.b.v. het onderzoek over de voor- en nadelen tussen 
het lid/directeursmodel (2021/2022). 

Commissieadvies Hamerstuk 
 
7. Een structureel educatieprogramma over Democratie gericht op jongeren 
 Het lid van de begeleidingscommissie zal de specifieke (“hoe & wat” precies + 

het betrekken van ouderen) vragen meenemen naar de nieuwe 
begeleidingscommissie om die verder op te pakken. 

Commissieadvies Hamerstuk 
 
8. Communicatie Provinciale Staten 
 De lid van de werkgroep neemt een suggesties mee bij het uitvoeren van het 

communicatieplan en rapporteert hier tussentijds over (evaluatie/bijstelling). 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
9. IPO 
 Geen onderwerpen dit keer. 
Commissieadvies n.v.t. 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 

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