
Onderwerp Toelichting Document Besluit 
vrijdag 25 sept  (schriftelijke consultatie)
Aanpassing agenda RND 30 sept wijzigingen o.a. n.a.v. Com RND 23 sept Akkoord
woensdag 16 sept (schriftelijke consultatie)
1.Toevoegingen & nazendingen  Bundels 23 sept / 30 sept / 7 okt. Akkoord
2. Integrale com. 28 okt. / PS 11 nov IPO begroting behandelen op 28 okt  / 11 nov Akkoord
3. Voorzitter verdeling Verdeeld
dinsdag 8 sept
Wissel onderwerpen 23 & 30 september Mobiliteitsonderwerpen naar 23 sept .  Akkoord 
maandag 7 sept
1. Opening - -
2. Vaststellen agenda - -
3. Mededelingen -
4.Terugblik afgelopen commissies Commissie EMS 19 en 26 augustus

Commissie RND 19 augustus
a) verdeling commissieleden in Statenzaal -> beter in zicht 
vz + klein/groot door elkaar
b) Tips&Tops, onderlinge feedback
c) n.a.v. RND waterprogramma-> onvoldoende vooraf 
gecheckt

5. Memo omgaan met agenderingsverzoeken Akkoord met uitgangspunten in memo? #2637315 aanpassen (duidelijkheid), dan online

6. Agenda EMS van 23 en 30 september 2020 
(beeldvormend)

Akkoord met concept-agenda? #2641227 Memo's economie & participatie te wijfelend, graag 
stelliger.
Akkoord met agenda's
n.b. 1 dag later zijn de onderwerpen van 30 & 23 
september verwisseld ivm prioriteit Lelylijn (per mail 
geinformeerd). Hierdoor konden sprekers partcipatie niet 
op 30 sept. Doorgeschoven naar 7 okt. (immers al benut 
voor Almere 2.0) 

7. Agenda EMS van 23 september 2020 
(oordeelsvormend)

Akkoord met concept-agenda?
Oordeelsvormende commissie 30 september laten 
vervallen? #2641292

Akkoord

8. Agenda RND van 23 en 30 september 2020 
(beeldvormend) 

Akkoord met concept-agenda?
#2637551

Memo maailbeleid: puur op schrift. Graag prikkelende 
vragen toevoegen
Memo Woonagenda: aandacht voor de namen.

9. Agenda RND van 23 september 2020 
(oordeelsvormend)

Oordeelsvormende commissie 30 september gebruiken 
voor beeldvorming Biomassa?

#2637545 Uitleg over reden waarom beeldvorming in avond.
Akkoord

10. Agenda RND van 7 oktober 2020 
(beeldvormend, digitaal) 

Akkoord met concept-agenda? #2660932 Akkoord

11. Statenvoorstel Spreektijden 
Akkoord met Statenvoorstel ? 

#2660932 Geen rol voor PC om te bepalen. Laat dit aan Voorzitter PS 
+ Griffier

12. Lange Termijn Planning LTP-vragen eerder op de agenda. Aan het eind wordt nu 
e.e.a. duidelijk

13. Besluitenlijst PC 29 juni 2020 Akkoord met Besluitenlijst? #2659456 akkoord. Kan gepubliceerd worden

14. Rondvraag  a) uitvraagformulier dag voor commissie inleveren
b) PC ook als ambassadeur inzetten bij uitleg over 
agendering
c) extra aandacht voorzitterscursus

15. Sluiting 

Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)


