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 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
VVD: de heer F.A. Achtien en mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen. PVV: mevrouw I.B. Joosse. GroenLinks: de 
heer S.M. de Reus. CDA: mevrouw C.J. Schotman. PvdA: de heer W. de Jager en mevrouw D. Al-Obaidi. 
ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng. SP: mevrouw M. Müller. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66: de 
heer H.B. van Klompenburg.  
 
Voorzitter: de heer Mulckhuijse 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
College van GS:  de heer Fackeldey, de heer Rijsberman en mevrouw C.W. Smelik 
 
 

Aanvang: 15.30 uur 
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering. 

Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Kers (PvdD) en mevrouw de 
Lely (JA21). 

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

 
3. Mededelingen 
 De commissie wordt geattendeerd op het digitale werkbezoek Omgevingsdienst 

van 1 december 2021. 
 

4. Museale voorziening Almere 
Toezegging - 
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken 

 
5. Fonds voor culturele ontwikkeling 
Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de programmamaker naar Provinciale 

Staten komt voordat er daadwerkelijk geld wordt uitgegeven binnen het 
Programma “Nieuwe Makers, Nieuwe Verhalen”. Op dat moment kunnen er ook 
heldere afspraken worden gemaakt over welke criteria SMART gemaakt kunnen 
worden (na de besluitvorming, waarschijnlijk maart/april 2022) (VVD). 
 
De voorzitter geeft aan dat de twee extra sheets in de getoonde presentatie 
(met cijfers in het kader van de achterstand in cultuur in Flevoland) worden 
toegevoegd aan de bundel. 

Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken 
 

6. Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing en participatie(verordening) 
Toezegging - 
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Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken 
 

7. Definitieve samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (beeld&oordeelsvormend) 
Toezegging Gedeputeerde Fackeldey zegt toe de Staten te informeren over de deelregionale 

samenwerking op bestuursniveau en behulpzaam te zijn in de samenwerking 
van de volksvertegenwoordiging in deze deelregio (VVD).  
 
Gedeputeerde Fackeldey zegt toe in september 2022 te rapporteren hoe de 
samenwerking verloopt op basis van de criteria, die opgenomen zijn in het 
Statenvoorstel (D66). 

Commissieadvies Hamerstuk voor de Statenvergadering van 8 december 2021 
 

8. Rondvraag 
 - 

 
9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 17.51 uur. 

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