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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen en de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J. Klijnstra-
Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, de heer J.J. de Haan, mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer J.H. van 
Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer S.M. de Reus, mevrouw C. 
Straatsma en  de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. Dubois, de 
heer W. de Jager en mevrouw D. Al-Obaidi. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng en de heer L. Schenk. SP: de 
heer W.F. Mulckhuijse. D66: mevrouw Y.B. den Boer. PvdD: mevrouw S. Kers. SGP: de heer J.N. Simonse. 
DENK: de heer M.A. Khedoe.  
 
Voorzitter: mevrouw Müller  
Commissiegriffier: mevrouw Krone en mevrouw de Ridder 
College van GS: de heer Hofstra en de heer de Reus. 
 

Aanvang: 14.00 uur 
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering.  

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

 
3. Projectenmiddag Fonds Verstedelijking Almere 
Toezegging - 
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. 

 
4. Programmabegroting 2022 
Toezegging Gedeputeerde Hofstra zegt toe de Staten, in een informatieve sessie, actief te 

informeren over de ontwikkelingen over het nieuwe belastinggebied (Opcenten 
Motorrijtuigenbelasting ) en wat de dilemma’s zijn, zodra er meer duidelijkheid 
is (binnen een half jaar) (SGP/ JA21). 
 
Gedeputeerde Hofstra zegt toe eens per jaar een integraal overzicht met de 
doorlichting van de reserves & oormerken beschikbaar te stellen om te 
betrekken bij de behandeling van de Perspectiefnota  
 
De overgebleven technische vragen (PvdA/PVV) zullen worden meegenomen in 
de beantwoorden in het kader van het proces “Technische vragen 
programmabegroting 2022” (beantwoording GS 21 oktober) . 

Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken.  
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5. Droogteschade Provinciale wegen 
Toezegging - 
Commissieadvies Voldoende beeldvormend (incl. peilen & toetsen) besproken 

 
6. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 17.32 uur. 
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