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Onderwerp : Concept verslag DB VNG Flevoland 
Aanwezig : De heren Rentenaar (voorzitter), Van Amerongen, Brouwer, Van der Es, Van 

Dijk, Van Nunspeet, mevrouw Van der Velde en mevrouw Van Dijk 
Afwezig (met 
kennisgeving) 

: Mevrouw Van Garderen, de heren Bouman en Wassink 

Kenmerk : V19-09998 

 CONCLUSIES: Uitvoering 
door/voor 

1. Opening/vaststelling agenda 
a. Vaststellen verslag 16 januari 2019 (bijlage 1) 
b. Bespreken actielijst 16 januari 2019 (bijlage 2) 
 

 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 

 

3. Presentatie ontvangende gemeente 
De heer Rentenaar neemt de DB leden mee naar de Kustvisie van Lelystad. 

 

 

4. Ingekomen stukken 
a. Uitnodiging introductiebijeenkomst belangenpartijen commissieleden. 

(bijlage 3)  
b. Tijdpad kandidaatstellingsprocedure ALV juni 2019 (bijlage 4) 

Het DB vindt dat Flevoland beter vertegenwoordigd kan zijn in de 
verschillende commissies. Dat willen we graag meegeven bij de 
voordracht. 
Actie: Mail opstellen bij de voordracht (voor 12 april) en meenemen naar 
voorzittersoverleg  
 

 
 
 
 
 
 
 
Van Dijk en 
Rentenaar 

5. Vaststellen jaarplan 2019 (bijlage 5) 
Het jaarplan wordt vastgesteld en doorgezet naar de ALV. 
 

 

6. Vaststellen begroting 2019 (bijlage 6) 
De begroting 2019 wordt vastgesteld en doorgezet naar de ALV. 
 

 

7. Terugkoppeling voorzittersoverleg en voorbereiding 15 mei 
Discussies in het voorzittersoverleg gaan vaak over rollen. De rol van de 
VNG tov de gemeenten en de afdelingen of van het rijk tov de VNG.  

 

Paraaf Hoofd : 
Medeparaaf : 
Medeparaaf : 
Secretaris : 
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CONCLUSIES: Uitvoering 
door/voor 

 
Voorgesteld wordt dat er Ed vooraf deze overleggen optrekt met Harald en 
vooraf contact heeft. 
 
Vanuit de VNG is men ook op zoek naar zijn rol. In de regio-overleggen 
komen deze aan de orde: wat moet de VNG in de toekomst betekenen? 
 

8. Terugkoppeling BPIJ (bestuurlijk platform IJsselmeergebied) 
BPIJ bestaat uit verschillende provincies, waterschappen, 
belangenvertegenwoordigers, gemeenten. Het is een complex geheel als het 
gaat om de structuur, wie besluiten neemt en wat er allemaal speelt. Er is 1 
keer in de 2 á 3 maanden een bijeenkomst. De agenda wordt meegestuurd. 
De contactpersonen zijn: de heren Van Amerongen (Dronten), Post (Urk), De 
Jonge (Zeewolde). 
 

 

9. MRA OV-visie Noord-Hlolland/Flevoland 
Het DB maakt zich zorgen over de bovenlokale ontwikkelingen en het 
mobiliteitsoverleg Flevoland. Vak wethouders moeten vinger aan de pols 
houden. 
 

 

10. ALV + Flevomeeting 
Afspraak is dat dit in de Noordoostpolder plaatsvindt. Ton en Ed nemen 
contact met Harald hierover op. Planning najaar. Suggestie om jaarplan 2019 
ook door te zetten naar 2020. 

 

 

11. Actuele onderwerpen in uw gemeente eventueel in relatie met 
provinciale ontwikkelingen 
Geen nieuws 

 

 

12. Informatie uit de kring van griffiers 
Geen nieuws 
 

 

13. Informatie uit de kring van secretarissen 

 Begroting Veiligheidsregio: voor gemeenten een tegenvaller. De VR komt 
terug met een verhaal met keuzes en risico’s. Men moet wel ramen dat 
wettelijk verplicht is. 

 Common ground voor ICT ontwikkelingen (zie ook in de meerjaren visie) 

 De jaarstukken 2017/2018 moeten nog door de kascommissie 
gecontroleerd worden. Kascommissie bestaat uit mevrouw Sparreboom 
en de heer Hers. De heer van Beugen zal voor de stukken zorgen. 

  

 

14. Rondvraag/sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
De volgende vergadering is op 10 juli in Zeewolde. 
 

 

 


