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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen (3 feb) , mevrouw S. de Lely, de heer Raap (10 feb) en de heer G.J.C. 
Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien,  mevrouw E.T.M. Müller-Klijn en de heer J.J. de Haan. PVV: de heer 
C.J. Kok. GroenLinks: de heer S.M. de Reus, mevrouw C. Straatsma (3 feb) en mevrouw S. Boejhawan-
Mangroo (3 feb). 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 Mulckhuijse (10 feb). 
50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66: de heer T.A. Smetsers en mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: 
mevrouw S. Kers en mevrouw M. Veenstra. DENK: de heer M.A. Khedoe en de heer O. el Boussaidi (3 
feb). FVD: de heer A.K. de Lange (3 feb) .  
 
Voorzitter: de heer Smetsers (3 feb) en mevrouw Müller (10 feb) 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder   
College van GS: de heer Hofstra (3 feb), de heer De Reus, de heer Appelman, mevrouw Smelik (3 feb), 
de heer Fackeldey, de heer Verbeek (10 feb) 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 

 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 Aanmelden voor eerste statenleergang Omgevingswet op 10 februari 2021 

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 25 november 2020, 2 december 2020, 6 januari 2021 & 13 

januari 2021   
Besluit De besluitenlijsten van 25 november 2020, 2 december 2020, 6 januari 2021 & 13 

januari 2021 worden conform vastgesteld. 
 
5. Boardletter Accountant (Beeldvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. 

 
6. Verlenging bestedingstermijn stimuleringsbudget verduurzaming OV Flevoland tot en met 

2023 (Oordeelsvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk (aangekondigd amendement JA21) 

 
7. Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland (Oordeelsvormend) 
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Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat hij 1 maal per kwartaal de Staten informeert over  
het proces, voortgang en de resultaten van de MKB-deal (gedurende het traject 
van 19 maanden) (PVV). 

Commissieadvies Bespreekstuk (aangekondigde motie JA21) 
 
8. Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing; Ontwikkelen van een beleidsvormend proces met 

voorkantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van nieuw economisch beleid en 
notitie ‘Notitie tijdelijke verlenging Economisch Programma 2021-2023’ (Oordeelsvormend) 

Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk (aangekondigde motie JA21) 

 
Schorsing:      3 februari 20.45 uur  
Heropening: 10 februari 15.30 uur 

 
10.Evaluatie informanten Zorg (Oordeelsvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie spreekt haar voorkeur uit voor variant 2. 

Hamerstuk. 
 
9.Toekomstbestendige gezondheidszorg: bijdrage provincie aan Zorgtafel 2.0 
(Oordeelsvormend) 
Toezegging - Gedeputeerde zal aandacht vragen voor de rol van de provincie en de 

financiële bijdragen aan de Zorgtafel bij het ministerie VWS in het kader 
van de nieuwe contourennota Zorgstelsel (JA21);  

- Gedeputeerde komt met een bredere bijeenkomst (3de kwartaal) over de 
Zorgtafel/perspectief waarin ook de aandachtpunten uit de najaarsnota 
(blz. 35) worden meegenomen (PvdA, 50PLUS, PVV). 

Commissieadvies Hamerstuk 
 
11.Proces rondom geheimhouding (Oordeelsvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
12.IPO 
Toezegging -  
Commissieadvies De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

 
Herstelplan Regionale Economie (Appelman n.a.v. vraag VVD) 

- Staten worden over de dynamische uitvoeringsagenda op de hoogte 
gebracht. Dit onderwerp wordt in een beeldvormende sessie gedeeld en 
op de lange termijn planning (nader te plannen) gezet. 

 
BAC Kwaliteit openbaar Bestuur (Fackeldey) 

- Schets van de contourennota Gezondheidszorg 
- Nota acute zorg. 

 
IPO-bestuur (Fackeldey) 

- Aanbod aan de formerende partijen (na verkiezingen): Wat kan het IPO 
doen! (ism VNG, Unie van Waterschappen). Er komt over dit onderwerp 
een mededeling naar PS.  

- Sterke Overheden, slagvaardige samenwerking: regionalisering  
  
BAC-Mobiliteit (de Reus) 

- Toekomstbeeld Openbaar Vervoer (IPO, VNG, Vervoerregio’s, NS, Prorail) 
- Notitie “Betalen naar gebruik” (opcenten) 



  B e s l u i t e n l i j s t  
 

 Bladnummer 

 3 
 

 

- Doorkijk bestuur overleg over mobiliteit met minister & staatsecretaris 
(tekorten onderhoud & investeringen) 
 

Europees herstelfonds (Corona) Landbouw (Appelman n.a.v. vraag ChristenUnie)  
- Verdeling moet nog door het Rijk gebeuren. Staten worden hier later 

over geïnformeerd.  
 

BIJ12 computersystemen (Fackeldey n.a.v. vraag JA21) 
- IPO-Bestuur wacht het nader onderzoek nog af. Zodra de consequenties 

duidelijk zijn wordt PS geïnformeerd. 
 
13.Rondvraag 
 - 

 
14.Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 17.57 uur. 

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