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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen, mevrouw S. de Lely, de heer G.J.C. Ransijn en de heer C.J. Kok. VVD: de heer 
F.A. Achtien, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, de heer J.J. de Haan. PVV: 
mevrouw I.B. Joosse. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui en de heer M.A. Minnema. CDA: mevrouw C.J. 
Schotman. PvdA: de heer W. de Jager en mevrouw D. Al-Obaidi. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng en de 
heer L. Schenk. SP: mevrouw M. Müller en de heer J.Cocu. D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer H.B. 
van Klompenburg. PvdD: de heer C.A. Kielen. SGP: de heer J.W. Bakker. DENK: de heer M.A. Khedoe en de 
heer O. el Boussaidi.  
 
Voorzitter: mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
College van GS:  de heer Appelman, de heer Fackeldey, de heer Hofstra en mevrouw C.W. Smelik  
 
 

Aanvang: 19.00 uur 
 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Kers (PvdD). 

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

 
3. Mededelingen 
 Mevrouw Den Boer geeft een toelichting op het experiment “motieoverleg” wat 

vandaag, afgestemd met de Procedurecommissie, in beide commissies start. 
Doel is de inhoud van de beoogde moties of amendementen voor PS aan de 
voorkant in de commissies meer ruimte te geven zodat een heldere en adequate 
besluitvorming in PS kan plaatsvinden. De initiatiefnemers van een motie of 
amendement kunnen vanaf nu hun initiatief kort toelichten en daarop kunnen 
fracties reageren met een suggestie of vraag. 
De initiatiefnemers, de heer Luijendijk, de heer van Slooten en mevrouw Den 
Boer, beschouwen zichzelf als ambassadeur van dit experiment  en verwachten 
dat meer fracties hun voorbeeld zullen volgen.  

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 17 & 24 november januari 2021  
Besluit De besluitenlijsten van de Statencommissie EMS van 17 november 2021 en van 

de beeldvormende sessie van 24 november 2021 worden conform vastgesteld. 
 

5. Gesprek met accountant: Boardletter (beeldvormend) 
Toezegging De accountant zegt toe om in het accountantsverslag een voorstel te doen  

/vorm te vinden zodat ontwikkelingen en bevindingen door de tijd heen beter te 
volgen en te begrijpen zijn. 
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Commissieadvies Voldoende besproken  
 

6. Agenderingsverzoek: Jongerenraad 
Toezegging GS komt voor de behandeling van het Statenvoorstel met een reactie op het 

Initiatiefvoorstel. 
Commissieadvies Bespreekstuk (Amendement VVD/JA21) 

 
7. Definitieve opdrachtformulering rapporteur aan Raadtafel Metropool Regio Amsterdam 
Toezegging De gedeputeerde staat achter het rapporteurschap en zegt toe ondersteuning te 

bieden op het moment dat de rapporteur vastloopt in het uitvoeren van het 
rapporteurschap.  

Commissieadvies Hamerstuk 
 

8. Definitieve opdrachtformulering rapporteur regio Zwolle 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
9. Startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing en participatie (verordening) 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk (Amendement JA21) 

 
10. IPO 
Toezegging - 
Commissieadvies Voldoende besproken 

 
11. Rondvraag 
 - 

 
12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.42 uur. 

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


