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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 12 & 19 januari 2022 
  
5.  Rekenkamerbrief "Vooronderzoek intrekking OV-concessie IJssel-Vecht”  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t. / de heer de Reus) 

Toelichting 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft een vooronderzoek uitgevoerd naar de intrekking van de OV-
concessie IJssel-Vecht. Met het vooronderzoek hebben zij onderzocht hoe het intrekkingsbesluit van 
de provincie Flevoland inzake de OV-concessie IJssel-Vecht tot stand is gekomen, welke afwegingen 
er zijn gemaakt en welke alternatieven er waren. In het Statenvoorstel wordt voorgesteld om 
Gedeputeerde Staten op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen. 
Afronding 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 

  
6.  Flevolandse Fonds voor culturele ontwikkeling  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting 
Het doel van het Fonds is het versterken van het makersklimaat in Flevoland. De provincie wil dit 
doen met een programma dat makers ruimte biedt en hen stimuleert tot ontwikkelen van nieuw, 
ook experimenteel werk. Het nieuwe aanbod dat daardoor ontstaat, moet (ook) nieuw publiek trek-
ken. Daarnaast is het fonds gericht op het ondersteunen van instellingen en makers goed te kunnen 
functioneren in de periode na corona.  
Afronding 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 

  
7.  Nota Risico en weerstandsvermogen 2021  

Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
Toelichting 
Conform de Financiële verordening 2021 wordt eens in de vier jaar de nota Risico en weerstands-
vermogen geactualiseerd en aan Provinciale Staten aangeboden. De Nota is een door Provinciale 
Staten vast te stellen document, waarin de kaders van het risicomanagement binnen de provincie 
zijn beschreven. De Nota Risico en weerstandsvermogen 2021 ligt nu voor vaststelling voor.  
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 2 februari 2022 
 
Locatie: Statenzaal 
Tijd: aansluitend aan Integrale commissie, ca. 20.00 - 23.00 uur, met uitloopmogelijkheid naar 9 februari  

 
Commissievoorzitter: mevrouw Müller 
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Afronding 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
 

8.  Toekomstbestendige gezondheidszorg: Bijdrage provincie aan Zorgtafel  
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting 
Op 19 januari bent u geïnformeerd over de voortgang van de Zorgtafel. Nu wordt voorgesteld om de 
bijdrage aan de Zorgtafel Flevoland voor de periode maart 2022-maart 2024 te continueren. 
Afronding 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
 

9.  IPO 
 Tijd: 15 minuten 
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting 
Statenleden kunnen zaken aankaarten op basis van de beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande 
link bij “ter kennisname”). Leden van het college kunnen de commissieleden informeren over de 
highlights uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC’s) van het IPO.  
- IPO Bestuur (20 januari 2022, LIS week 3) 
- BAC Mobiliteit (13 januari 2022, LIS week 3) 
- BAC Regionale Economie (13 januari 2022, LIS week 3)  

  
10.  Rondvraag 

  
11.  Sluiting 

 
 

Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  IPO stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn). Bestuurlijke adviescommissies:  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2022/31-
december/00:00 
 

 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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