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Naam afdeling Naam afd. coordinator Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

B1 1249950 16.11.11 Digitaal indienmogelijkheid moties en 
amendementen                                                                        
Spreken uit dat het wenselijk is tot een 
digitale indiening van moties en 
amendementen te komen en deze digitaal 
te kunnen ondertekenen en ondersteunen.

CDA Verbeek, L. Griffie Digitaal indienen: dit loopt als onderdeel van een pilot en zal in 2014 definitief worden ingevoerd.

Digitaal ondertekenen: hiervoor is de SGR afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. Deze staan 
niet stil en worden door de SGR bijgehouden en beoordeeld op toepasbaarheid. Invoering hangt 
mede af van gebruiksgemak

04-02-2015: handhaven; 
05.07.2017 Handhaven. Griffier heeft toelichting 
gegeven. 

B16 2006565 07.12.2016 Opdracht voor onafhankelijke 
toezichthouders Flevolands archief en 
Batavialand
Dragen het college op:
- Bij de subsidieverlening voldoende 
waarborgen op te nemen dat de taken die 
overgedragen worden aan Batavialand op 
een goede, duurzame en efficiënte wijze 
worden uitgevoerd;
- Een onafhankelijke toezichthouder te 
belasten met het toezicht op de naleving 
van de aan de subsidies verbonden 
verplichtingen (inclusief het naleven van 
de Code Governance Cultuur) met als doel 
de duurzaamheid en ontwikkeling van 
Batavialand die met de subsidie beoogd 
wordt, te waarborgen;
- De selectie van en opdrachtverlening aan 
de toezichthouder in samenwerking met de 
RCE vorm te geven;
- Deze toezichthouder minstens eens per 
jaar een rapportage van bevindingen aan 
de provincie te laten sturen;

CDA, SGP Rijsberman, M. RE JdR/MH/JE 20-02-2017: Planning is dat de mededeling eind maart naar PS kan worden verzonden. 
20-03-2017: Is gewijzigd naar eind april 2017.
08-05-2017: Toezichthouder is niet aan de orde voor Flevolands Archief (is GR). Provincie zal 
toezichthouder aanstellen die toeziet op nakomen subsidieverplichting. Planning is dat 
subsidiebeschikking, inclusief toezichthouder gereed is voor 1 juli 2017. Toezegging kan dan 
worden geagendeerd voor juli 2017.
19-06-2017: Toezichthouder benoemd. Deze heeft zich teruggetrokken. Er wordt nieuwe kandidaat 
gezocht.
28-08-2017:  Geen wijzigingen.
09-10-2017: Er is 16 oktober een verkennend gesprek met een nieuwe kandidaat.
13-11-2017: op 21 november wordt het aanwijzingsbesluit toezichthouder besproken in GS, daarna 
ontvangt PS een mededeling.
23-11-2017: op 23 november heeft PS de mededeling "Aanwijzing toezichthouder Stichting 
Erfgoedpark Batavialand" ontvangen.

05.07.2017 advies PH ontbreekt handhaven
cie 29.11.2017: handhaven
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