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Nr Datum Ronde Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuille-houder Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

B-1 20-03-2013 Besluit-vormende vergadering, 
wijziging verordening 
fratcieondersteuning

Op het onderwerp fractiesplitsing komt het Presidium terug 
met een nader, aanvullend voorstel.

Griffie-
commissaris

De verordening zal in het vierde kwartaal 2015 worden 
geactualiseerd.

nvt

B-4 27-11-2013 Besluit-vormende vergadering Naar aanleiding van een vraag van de heer Simonse (SGP), 
zegt de voorzitter toe dat het vraagstuk van de kwaliteit 
van de geluidsopnamen in opinierondes in relatie tot het 
eerder genomen besluit tot het afschaffen van notulen, 
wordt geagendeerd in het presidium.

02-12-2015: Het bureau MK2 is ingeschakeld om het probleem te 
onderzoeken. Wij zijn in afwachting van de resultaten van hun 
bevindingen.

B-5 29-01-2014 IFA-2, besluitvorming 4 
projectideeen

Toegezegd wordt bij de definitieve subsidiebeschikkingen 
voor alle voorliggende vier projectideeen te toetsen op een 
sluitende exploitatie.

Rijsberman, M. 
(project KAF)/ 
Stuivenberg, A. 
(project GWIA)

Augustus 2014: Voor projectidee Reedewaard is dit toegepast met GS-
besluit #1603605 d.d. 27 mei 2014, zie PS-mededeling #1610437. 
Toezegging nog van toepassing ivm andere 3 projectideeën.    27-03-
2015: Voor projectiedee AKT is dit toegepast met GS-besluit 1689485 
d.d. 10 februari 2015. Toezgging nog van toepassing i.v.m. andere 2 
projectideeën. 
6-11-2015: Voor projectidee Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) is dit 
toegepast met GS-besluit #1743011 d.d. 16 juni 2015, zie PS-
mededeling nummer #1743256
Het 4e project is GWIA. De aanvraag is nu in behandeling en 
besluitvorming wordt verwacht in december 2015. Een PS-voorstel is 
in voorbereiding.

                                 

B-7 05-03-2014 Notitie Zero based budgetting 
(Zbb) (motie 74)

De gedeputeerde zegt toe in de eerstkomende commissie 
Planning en Control te komen met een behandelschema 
voor de invulling van de geuite wensen. Na de zomer 
verschijnt er dan een startnotitie. De commissie dringt aan 
op vingeroefeningen met Zbb niet gerelateerd aan het 
huidige begrotingsproces, in de commissie Pen C  samen 
met college en ambtelijke organisatie en na verloop van tijd 
een terugkoppeling naar de statencommissie. De 
meerderheid dringt aan op 1 nader te bepalen onderwerp. 
Men staat open voor een bredere insteek dan alleen Zbb

Witteman, M. April 2014: De procesnotitie is geaccordeerd door de commissie 
Planning en Control. De aanpak volgt in het najaar.
September 2014: In de commissie PenC van oktober worden de 
betreffende begrotingsposten vastgesteld. 
In de commissie PenC van december wordt het resultaat van de 
toepassing van ZBB over deze begrotingsposten gepresenteerd.
23-01-2015: De bespreking van het ZBB-rapport heeft inmiddels 
plaatsgevonden tijdens de Cie P&C vergadering d.d. 14-01-2015. De 
Cie heeft aangegeven dat de gedeputeerde voldaan heeft aan zijn 
toezegging.                                                                                                                   
05-10-2015   Reactie Herwin:
Ik mis vertaling van eerdere adviezen: 

Zie advies 23-01-2015: Afvoeren van lijst.
Zie advies van 20-05-2015:
Afvoeren. Wordt betrokken bij de nadere uitwerking van het nieuwe 
coalitieakkoord.
Reactie 01-10-2015:
Afvoeren van lijst is opgenomen in CUP2015-2019 voor de jaren 
2019/2019. 

23-01-2015: Afvoeren van de lijst. 
01-10-2015: Afvoeren van lijst is opgenomen in 
CUP 2015-2019.

14-01-2015: handhaven

B-9 11-06-2014 Perspectief nota Nu het laatste landschapskunst-werk aan de orde is komt 
het college tav van de 1-procents-regeling met nadere 
voorstellen

Rijsberman, M. 12-08-2014: De kunstenaar is op dit moment bezig met het ontwerp. 
GS besluit in september/oktober over het definitief ontwerp.
15-09-2014: Geen wijzigingen.
28-10-2014: Geen wijzigingen.
05-01-2015: De beantwoording van deze toezegging wordt 
meegenomen in beantwoording van toezegging BS-50. 
19-01-2015: Zie mededeling # 1699425. 
27-03-2015: Zie mededeling # 1667920. Voorstel: afvoeren.

19-01-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.
27-03-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

04-02-2015: handhaven

B-10 11-06-2014 Perspectief nota Bij de nieuwe webcasting per 1 oktober zal de zoekfunctie 
zijn ingericht. In oktober kan PS toetsen of het aan de 
wensen van PS voldoet.

Verbeek, L. Middels NotuBiz is deze zoekfunctie inmiddels ingericht. De griffie 
zorgt voor presentatie hierover

De presentatie heeft plaatsgevonden. Griffie 
onderzoekt mogelijkheden en kosten verdere 
ontsluiting archief commissievergaderingen.
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B-11 03-09-2014 Governance Randstedelijke 
Rekenkamer

De directeur/bestuurder van de RRK zeg toe met een 
nadere toelichting te komen omtrent lagere 
huisvestingskosten en hogere kosten voor inhuur derden.

B-12 03-09-2014 Onderzoek Randstedelijke 
Rekenkamer , Openbaar, 
tenzij. 

De heer Verbeek zegt toe dat er over twee jaar een 
evaluatie zal plaatsvinden omtrent de wijze waarop de 
verbeteringsvoorstellen in de praktijk verlopen. 

Verbeek, L.

B-11 03-09-2014 Onderzoek Randstedelijke 
Rekenkamer , Openbaar, 
tenzij. 

De heer Verbeek zegt toe dat het presidium in 2014 een 
expert-meeting zal organiseren met als onderwerp 
Geheimhouding.

Verbeek, L. De Statengriffie onderzoekt de mogelijkheden voor het 
introductieprogramma of de Statenconferentie

B-13 03-09-2014 Businesscase    
Wetenschappelijke Steun 
functie Bibliotheken Almere

De heer Verbeek zegt toe kort na de zomer van 2015 met 
een rapportage te komen over de voortgang van het 
project.

Rijsberman, M. 15-09-2014: Een Statenvoorstel # 1596762 wordt op 17 september 
behandeld in de commissie.
28-10-2014: Toezegging 38 en toezegging 40 kunnen samengevoegd 
worden. 
Eind 2015 zal een evaluatie van de eerste fase van de businesscase 
WSF plaatsvinden op basis waarvan wordt besloten al dan niet het 
laatste subsidiedeel uit te keren.
05-01-2015: Geen wijzigingen.
19-01-2015: Geen wijzigingen.
20-02-2015: Geen wijzigingen.
27-03-2015: Geen wijzigingen.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: Geen wijzigingen.
01-10-2015: Geen wijzigingen.
06-11-2015: Geen wijzigingen.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
08-01-2016: Eind januari 2016 vindt er een gesprek met de 
Nieuwebibliotheek plaats.
08-02-2016: Een mededeling is in voorbereiding.

22-09-2014: Gezien de behandeling in de 
commissievergadering van 17 september 2014 is 
aan de toezegging voldaan en wordt hiermee 
voorgesteld deze af te voeren.

8 oktober 2014: De commissie besluit de 
toezegging   38    te handhaven. De 
fractie van de VVD verzoekt dit 
onderwerp te agenderen voor deze 
commissie.
04-02-2015: handhaven

B-14 17-09-2014 PS Wetenschappelijk 
Steunpunt Bibliotheken

Eind 2015 begin 2016 wordt er een evaluatie gehouden 
m.b.t. het steunpunt. De beschikbaar gestelde middelen 
worden niet in één keer uitgegeven, maar afhankelijk 
gesteld van tussentijdse evaluatie

Rijsberman, M. 28-10-2014: Toezegging 38 en toezegging 40 kunnen samengevoegd 
worden. 
Eind 2015 zal een evaluatie van de eerste fase van de businesscase 
WSF plaatsvinden op basis waarvan wordt besloten al dan niet het 
laatste subsidiedeel uit te keren.
05-01-2015: Geen wijzigingen.
19-01-2015: Geen wijzigingen.
20-02-2015: Geen wijzigingen.
27-03-2015: Geen wijzigingen.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: Geen wijzigingen.
01-10-2015: Geen wijzigingen.
06-11-2015: Geen wijzigingen.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
08-01-2016: Eind januari 2016 vindt er een gesprek met de 
Nieuwebibliotheek plaats.
08-02-2016: Een mededeling is in voorbereiding.

B-15 12-11-2014 PS Programmabegroting Gedeputeerde Lodders komt in januari met een voorstel 
over de omvang van het niet-geoormerkte deel van reserve 
Grootschalige kunstprojecten

Rijsberman, M. 05-01-2015: In januari 2015 volgt hierover een mededeling.
19-01-2015: Zie mededeling # 1699425. 
27-03-2015: Zie mededeling # 1667920. 

19-01-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.
27-03-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

04-02-2015: handhaven

B-16 14-01-2015 Evaluatie IFA
 Portefeuillehouder Verbeek zegt toe middels een 
Mededeling een overzicht aan te leveren van de 
substantiële werkgelegenheid welke direct veroorzaakt is 
door de gegeven subsidie. Hierbij worden het 
oorspronkelijke - en het gerealiseerde doel meegenomen. 
De vorm en planning van het overzicht is afhankelijk van de 
beschikbare ambtelijke capaciteit en voor zover gegevens 
beschikbaar zijn. Er zal worden geprobeerd dit in deze 
termijn nog aan te leveren.  

Verbeek, L. 10-02-2015: Mededeling is in behandeling, vragen zijn uitgezet. 
Verwacht wordt hierover in deze termijn te kunnen handelen.   27-
03-2015: Met mededeling 1708374 (10 maart 2015 verstuurd aan PS) 
is een overzicht aangeleverd van de substantiële werkgelegenheid 
welke direct veroorzaakt is door de gegeven subsidie en een 
inhoudelijke voortgang van de projecten teruggekoppeld.

27-03-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.           24-08-2015: 
Afvoeren van de lijst.
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B-17 14-01-2015 Evaluatie IFA
 Portefeuillehouder Verbeek zegt toe met de betreffende 
Gedeputeerden te overleggen dat de commissie aangeeft 
dat een overzicht gewenst is van de inhoudelijke voortgang 
van de projecten, gebaseerd op cijfers. De commissie zal 
over het resultaat middels een Mededeling op de hoogte 
gebracht worden.

Verbeek, L. 10-02-2015: Mededeling is in behandeling, vragen zijn uitgezet. 
Verwacht wordt hierover in deze termijn te kunnen handelen.   27-
03-2015: Met mededeling 1708374 (10 maart 2015 verstuurd aan PS) 
is een overzicht aangeleverd van de substantiële werkgelegenheid 
welke direct veroorzaakt is door de gegeven subsidie en een 
inhoudelijke voortgang van de projecten teruggekoppeld.

27-03-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.           24-08-2015: 
Afvoeren van de lijst.

B-18 14-01-2015 Kadernota Verbonden Partijen Portefeuillehouder de heer Verbeek zegt toe dat de 
opmerkingen van de heer Simonse (mailbericht) tegen het 
licht gehouden worden

Rijsberman, M. 06-11-2015: Gewijzigde Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld 
door PS op 28-10-2015 (1754139)

06-11-2015: Afvoeren van de lijst 09-12-2015: Afgedaan

B-19 14-01-2015 Kadernota Verbonden Partijen  Portefeuillehouder de heer Verbeek zegt toe dat bij de 
vervolgversie van de Kadernota de evaluaties van Deloitte en de 
Rekenkamer meegenomen worden. C7

Rijsberman, M. 06-11-2015: Gewijzigde Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld 
door PS op 28-10-2015 (1754139)

06-11-2015: Afvoeren van de lijst 09-12-2015: Afgedaan

B-20 04-02-2015 Vaststellen Lijst van Moties 
van 4 februari 2015 (inclusief 
14 januari 2015)

Aan de hand van Motie BS02 welke afgevoerd wordt ontstaat 
de volgende nieuwe Toezegging. Portefeuillehouder Lodders 
zegt toe dat de commissie actief geïnformeerd wordt over 
het advies door de Bezwaarschriftencommissie en het 
besluit en eventuele motivering van het 
college/portefeuillehouder na afronding van de procedure. 
Dit kan dus na de huidige Staten periode zijn.   

Lodders, J.

B-22 13-05-2015 Kadernota Verbonden Partijen De heer Verbeek zegt toe dat de nota aangehouden wordt 
tot dat het onderzoeksrapport ‘Doorwerkingsonderzoek 
verbonden partijen’ van de Randstedelijke Rekenkamer 
beschikbaar en in de commissie behandeld is. De evaluaties 
van de verbonden partijen starten al wel. Deze processen 
lopen parallel.

Rijsberman, M. 06-11-2015: Gewijzigde Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld 
door PS op 28-10-2015 (1754139)

06-11-2015: Afvoeren van de lijst

09-12-2015: Afgedaan
B-23 13-05-2015 Kadernota Verbonden Partijen De heer Verbeek zegt toe dat in de evaluaties over de 

verschillende verbonden partijen aandacht wordt besteed 
aan de toepassing van de wet normering topinkomens 
(WNT).

Rijsberman, M. 09-11-2015: De evaluaties Verbonden Partijen worden met PS 
gedeeld, WNT is onderdeel van de evaluaties.
21-12-2015: ongewijzigd; er is een mededeling onderweg naar PS dat 
de evaluaties in april 2016 worden geagendeerd
10-02-2016: Mededeling (#1838707) m.b.t. evaluatie is 21-01-2016 
aan PS verzonden

B-24 13-05-2015 Kadernota Verbonden Partijen De heer Verbeek zegt toe dat er wordt uitgezocht op welke 
manier De Staten geïnformeerd kunnen worden over De 
reguliere rapportages over het functioneren van De 
verbonden partijen

Rijsberman, M. 09-11-2015: De kadernota is op dit onderdeel aangevuld. Het college 
heeft een toezegging tot nadere uitwerking gedaan (Cie Bestuur 7 
oktober 2015).
21-12-2015: ongewijzigd
10-02-2016: ongewijzigd

B-25 13-05-2015 Jaarstukken 2014 De heer Appelman zegt toe dat de inventarisatie van de 
impactanalyse aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

Appelman, J.N. 01-10-2015: De definitieve impactanalyse is naar verwachting het 
vierde kwartaal 2015 gereed. De commissie Bestuur wordt via 
mededeling geinformeerd.   
03-12-2015: Impactanalyse loopt mogelijk door naar het eerste 
kwartaal 2016.                                                    

B-26 27-05-2015 Jaarstukken 2014

In het vierde kwartaal van 2015 komen er 
bestedingsvoorstellen reserve friciekosten ten aanzien van 
bedrijfsvoering, huisvesting en ICT

Rijsberman, M.

06-11-2015: Het voorstel Meerjarenaapak Bedrijfsvoering staat 
geagendeerd voor de Commissie Bestuur van 18 november 2015
03-12-2015: Afvoeren, is meegelopen in de Zomernota 2015 en 
voorstel Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (in PS 25 november 2015) 03-12-2015: Afvoeren van de lijst

B-27 27-05-2015 Jaarstukken 2014 De besteding reserve jeugdzorg komt in het vierde kwartaal 
van 2015 terug in een mededeling

Stuivenberg, A. 10-08-2015: Een mededeling volgt in het vierde kwartaal 2015.
01-10-2015: In oktober vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen 
gedeputeerde en wethouders. Hierna volgt een mededeling.
06-11-2015: Een mededeling is in voorbereiding.
25-11-2015: Zie mededeling 1821058.

25-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.
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z 10-06-2015 Zienswijze ontwerp begroting 
2016 Nieuw Land 
Erfgoedcentrum

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat er kort na het 
zomerreces een beeldvormende bijeenkomst plaats zal 
vinden over de stand van zaken van Batavialand, inclusief 
het businessplan en een SWOT-analyse. 

Rijsberman, M. 10-08-2015: Aan de Griffie zal worden gevraagd om ruimte voor een 
beeldvormende ronde te organiseren.
25-09-2015: de beeldvormende ronde heeft plaatsgevonden en het 
businessplan is besproken. De SWOT-analyse volgt.
01-10-2015: Een mededeling is in voorbereiding.
06-11-2015: Is al schriftelijk beantwoord in reactie op toezeggingen 
welke gedaan zijn in de commissievergadering van 14 oktober 2015 
en betrekking hebben op de programmabegroting. Deze toezegging 
is via de mededeling 1807887 Voortgang Batavialand op de LIS van 
22 oktober 2015 afgedaan.

25-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-30 10-06-2015 Perspectiefnota 2015-2019 Het college zegt toe dat alle niet beantwoorde vragen 
schriftelijk zullen worden beantwoord.

Verbeek, L. 09-09-2015. De commissie wordt voorgesteld om B30 af te voeren. 
Daartoe wordt besloten maar daarbij geeft de heer Appelman de 
nieuwe toezegging dat geïnventariseerd wordt of er nog 
openstaande vragen zijn die alsnog beantwoord dienen te worden.

Toezegging B30 afvoeren
B-33 01-07-2015 Perspectiefnota 2015-2019 Dienstauto's: college komt na de aanschaf van de 3 

dienstauto's in een mededeling met een nadere 
verantwoording en neemt daarin de vereisten voor 
duurzaamheid, Arbo en duurzaamheid mee.

Verbeek, L. 05-10-2015: op 17 september is de mededeling toegezonden 
(#1757431)

05-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

09-12-2015: Afgedaan
B-33 01-07-2015 Perspectiefnota 2015-2019 Biologische produkten in restaurant provincie: het college 

geeft in een mededeling nadere informatie over de wijze 
van verstrekking van biologisch produkten

Verbeek, L. 06-11-2015: zie mededeling (#1783920) d.d. 05-11-2015 op LIS 06-11-2015:Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

09-12-2015: Afgedaan
B-34 09-09-2015

Aanvulling jaarprogramma 
Almere 2.0 (Fonds 
verstedelijking Almere) - 
'Floriade werkt'

De heer Appelman zegt toe dat wanneer het fonds is 
opgetuigd en het programma is vastgesteld, hij over het 
vervolg regelmatig het gesprek zal voeren met de 
commissie/Staten. 

J.N.J. Appelman 29-09-2015: De commissie bestuur heeft op 10 september 2015 een 
memo: Nadere toelichting 'Floriade Werkt!' ontvangen Edocs: 
1792441 met hierin informatie over het proces.
Deze toezegging nog wel laten staan, in de loop van het jaar krijgt 
de commissie nog mee informatie.

B-35 23-09-2015 Provinciale Staten Agendapunt 4: Interpellatiedebat 'Rechtbank Lelystad'   De 
heer Verbeek zegt toe dat het verslag van het overleg met 
de Raad voor de Rechtspraak dat op drie september heeft 
plaatsgevonden, na accordering door de Raad voor de 
Rechtspraak wordt toegezonden.

Verbeek, L. 09-10-2015: het verslag is op 08-10-2015 (LIS) toegezonden. 09-10-2015:Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

09-12-2015: Afgedaan
B-36 23-09-2015 Provinciale Staten De heer Verbeek zegt toe dat bij de begroting een lijst 

wordt overhandigd met hetgeen door Provinciale Staten aan 
Gedeputeerde Staten is gemandateerd en gedelegeerd

Verbeek, L. 06-11-2015: zie mededeling (#1808775) d.d. 22-10-2015 op LIS 08-01-2015:Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-37 07-10-2015 terugkoppeling IPO De heer Verbeek zegt toe, onder voorbehoud van 
goedkeuring van het IPO-bestuur, dat de agenda IPO bestuur 
ter beschikking wordt gesteld aan de Staten. 

Verbeek, L.

B-38 07-10-2015 oordeelsvorming commissie
De heer Rijsberman zegt toe dat de commissie tijdig 
informatie zal ontvangen om de inhoudelijke discussie over 
een nieuwe Europastrategie voor te kunnen bereiden.

Rijsberman, M.

B-39 07-10-2015 kadernota verbonden partijen Het in de kadernota gebruikte woordje ‘kunnen’ (blz. 7) 
betekent in ‘staat stellen’, niet een keuze. Desondanks zal 
dit worden verwijderd uit de kadernota. GS komt met een 
concretisering in de vorm van een protocol met 
werkafspraken over o.a. de informatievoorziening naar de 
commissie. Dit protocol vormt een nadere duiding van de 
kadernota. De aanvullende nota van de RRK wordt daarin 
betrokken. 

Rijsberman, M. 06-11-2015: Concretisering in de vorm van een protocol van 
werkafspraken volgt. 

B-40 07-10-2015 Meerjarenaanpak 
bedrijfsvoering

De commissie gehoord hebbend wordt het voorstel in de 
huidige opzet teruggenomen. De heer Rijsberman zegt toe 
om voor de begrotingsbehandeling in de Staten met een 
aangepast voorstel te komen waarin de opmerkingen van de 
commissie zijn meegenomen, waaronder aparte 
besluitvormingsmomenten in de Staten.

Rijsberman, M. 6-11-2015: Het aangepaste voorstel wordt op 3 november 
aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Na besluitvorming door GS 
wordt het voorstel z.s.m. aan commissie verzonden.
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B-41 14-10-2015 Zomernota 2015 De portefueillehouder zegt toe in de commissie terug te 
komen met een notitie over het voorspellend vermogen, de 
balans tussen verantwoording over beleid/financiën en de 
verbetering van de sturingsmogelijkheden van de P&C 
nota’s en dit in een intervisiegroep verder te ontwikkelen. 
(let op verbinding met toezegging D26 commissie 
Duurzaamheid)

Stuivenberg, A.

B-42 14-10-2015 Zomernota 2015 De portefeuillehouder zegt toe de vragen van de SGP-fractie 
over de beroepsvisserij (wat is de bijdrage van de provincie 
aan de beroepsvisserij, is er sprake van een nieuwe 
verdeelsleutel?) schriftelijk te beantwoorden.

Stuivenberg, A. 06-11-2015: Toezegging nav bespreking Zomernota. Is al schriftelijk beantwoord. Zie 
1806271.

De verdeelsleutel heeft betrekking op de compensatie die het 
ministerie van EZ de vissers heeft geboden voor de 
vangstbeperkingen voor schubvis, die dit jaar zijn opgelegd. Vissers 
moeten het bedrag van het ministerie onderling verdelen en komen 
daar, naar wij hebben begrepen van de Producenten Organisatie, 
niet goed uit. De provincie heeft daar echter geen rol in. 
Het in de provinciebegroting geraamde bedrag  is voor de transitie 
naar duurzame visserij. Deze bijdrage is bedoeld om projecten te 
ondersteunen die in overleg met vissers worden gestart door een 
nieuw opgerichte Stichting. De Stichting heeft wensen van vissers 
geïnventariseerd en komt later dit jaar of begin volgend jaar met 
een werkplan. 

06-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

09-12-2015: Afgedaan
B-43 14-10-2015 Zomernota 2015 De portefeuillehouder de heer Stuivenberg zegt toe de 

vragen van de GroenLinks-fractie over wateroverlast 
(Wanneer wordt er door de provincie geherijkt? Wanneer 
krijgt de commissie nieuwe ijkpunten?) schriftelijk te 
beantwoorden.

Stuivenberg, A. 06-11-2015: Toezegging nav bespreking Zomerna. Is al schriftelijk 
beantwoord. Zie 1806271.
Het beleid inzake wateroverlast is opgenomen in hoofdstuk 4.3 van 
de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland water 2015. We 
hebben daar op 7 oktober uitgebreid over gesproken in de commissie 
Ruimte. Wij verwachten u in de 2e helft van 2016 de resultaten van 
de evaluatie te kunnen presenteren.
25-11-2015: Met bovenstaande reactie is aan de toezegging voldaan.

25-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-44 14-10-2015 Zomernota 2015 De portefeuillehouder zegt toe de vragen van de PVV-fractie 
over de IFA-2 gelden (Waarom wordt er 1 miljoen 
vastgehouden op deze projecten en wat stellen we ons 
daarbij voor? Wat is de ratio nog?) schriftelijk te 
beantwoorden. (let op verbinding met toezegging R8 en R9 
commmissie Ruimte)

Stuivenberg, A.

B-45 14-10-2015 Zomernota 2015 De portefeuillehouder zegt toe de commissie bestuur via 
een mededeling op de hoogte te houden over 
ontwikkelingen rondom ‘zero based budgetting’.

Stuivenberg, A.

B-46 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe vragen over technische 
punten die als schriftelijk kunnen worden aangemerkt, voor 
de behandeling van de begroting in PS te beantwoorden. 
Het gaat dan om de vragen over: 1) grondwaterheffingen, 2) 
methodiek risicoprofiel, 3) reserve Flevokust, 4) BDU 
middelen, 5 de 'strop' in relatie tot natuurbeheer en 6) 
leasemaatschappijen.

Stuivenberg, A. 6-11-2015: Afgedaan via mededeling. LIS week 45. E-docs 
1809823/1807844. Advies afvoeren.

B-47 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder de heer Stuivenberg zegt toe het 
verschil in de ratio van de weerstandscapaciteit in de oude 
en nieuwe berekeningssystematiek inzichtelijk te maken en 
de commissie daarover, voor de behandeling van de 
begroting in PS, middels een mededeling te informeren.

Stuivenberg, A.

6-11-2015: Afgedaan via mededeling. LIS week 45. E-docs 
1809823/1807844. Advies afvoeren.

B-48 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe voor februari 2016 een 
mededeling aan de commissie te zenden over de Nota 
reserves en voorzieningen.

Stuivenberg, A. 6-11-2015: Stand van zaken opgenomen in mededing. LIS week 45 E-
docs 1809823/1807844
08-01-2016: De nota Reserves en voorzieningen is vastgesteld op 16 
december 2015. 

08-01-2016:Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.
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B-49 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe dat over de vraag of Deon 
een verbonden partij is, binnenkort een mededeling aan de 
commissie wordt toegezonden. (let op verbinding met 
toezegging D30 van de commissie Duurzaamheid)

Stuivenberg, A. 06-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
08-01-2016: Zie mededeling 1821728.

08-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-50 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe dat als de gesprekken in P4 
verband over samenwerking ICT verder gevorderd zijn de 
commissie daarover per mededeling wordt geïnformeerd.

Verbeek, L. 6-11-2015: Stand van zaken opgenomen in mededeling. LIS week 45 
E-docs 1809823/1807844

08-01-2015:Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-51 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe de mededeling over de hoge 
gemiddelde loonsom in relatie tot de IPO monitor nogmaals 
toe te zenden aan de commissie.

Verbeek, L. 6-11-2015: Stand van zaken opgenomen in mededeling. LIS week 45 
E-docs 1809823/1807844

08-01-2015:Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-52 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe de commissie middels een 
mededeling te informeren over de inhuur van capaciteit in 
relatie tot de afgesproken beleidsregels.

Verbeek, L. 6-11-2015: Afgedaan via mededeling. LIS week 45. E-docs 
1809823/1807844. Advies afvoeren.

06-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-53 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe in de begroting van 2017, 
voor wat betreft het programma sport, meer gebruik te 
maken van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)

Lodders, J. 06-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-11-2015: Hier wordt in 2016 invulling aangegeven.

25-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-54 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe de commissie binnen nu en 
enkele weken helderheid te verschaffen over het 
businessplan Batavialand doormiddel van een statenvoorstel 
of een mededeling.

Rijsberman, M. 06-11-2015: Is al schriftelijk beantwoord in reactie op toezeggingen welke gedaan zijn 
in de commissievergadering van 14 oktober 2015 en betrekking hebben op de 
programmabegroting.

Deze toezegging is via de mededeling 1807887 Voortgang Batavialand 
op de LIS van 22 oktober 2015 afgedaan.

06-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

09-12-2015: Afgedaan
B-55 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe een mededeling of notitie 

over CMO toe te sturen aan de commissie als er meer 
duidelijkheid is. 

Stuivenberg, A. 06-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-11-2015: Naar verwachting komt de mededeling in het voorjaar 
2016.
08-01-2016: Geen wijzigingen.

B-56 11-11-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe periodiek de commissie 
bestuur te informeren over de actuele ontwikkelingen 
binnen het IPO(-bestuur).

Stuivenberg, A.

B-57 11-11-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe interbestuurlijk toezicht 
(IBT), Flevolandse samenwerkingsagenda en de 
bestuurskrachtmeting in het derde kwartaal van 2016 te 
agenderen in de commissie bestuur. 

Rijsberman, M.

B-58 11-11-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe dat t.a.v. de evaluatie 
verbonden partijen nog dit jaar een overzicht van de 
planning wordt toegestuurd aan de staten.

Rijsberman, M. 25-11-2015: Wordt conform de toezegging opgepakt.
08-01-2016: Wordt in januari 2016 afgedaan.
08-02-2016: Zie mededeling 1838707.

08-02-2016: voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-59 11-11-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe eens per kwartaal de 
commissie bestuur te informeren over het dossier Europa 
(waaronder het comité van de regio’s) waardoor PS de 
gelegenheid krijgt om haar visie en standpunten aan de 
portefeuillehouder Europa mee te geven.

Rijsberman, M.

B-60 11-11-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe de vraag van mevrouw de 
Waal schriftelijk te beantwoorden (werkaanbod en 
personele kwaliteit t.a.v. de ambities van het college).

Verbeek, L. 18-12-2015:  in de derde week van januari wordt de schriftelijke 
reactie verstuurd.
28-01-2016: Zie E-docs 1852059 ; mededeling op 27 januari naar 
griffie verstuurd. 

28-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-61 18-11-2015 IFA jaarrapportages
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de commissie 
bestuur door de portefeuillehouder over Windesheim en 
Boshart, op programmaniveau, nader wordt geïnformeerd. Verbeek, L.

28-01-2016: Zie E-docs 1825620 ; mededeling op 27 januari naar 
griffie verstuurd.

28-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-62 18-11-2015 IFA jaarrapportages Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de commissie 
bestuur door de portefeuillehouder nader wordt 
geïnformeerd over de leerstoelen. Appelman, J.N.

B-63 18-11-2015 IFA jaarrapportages Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de 
portefeuillehouder nog terug komt op de vraag van de 
fractie van D66 over de indicatoren: Waarom zijn de 
indicatoren die in 2014 benoemd zijn, in 2015 niet opnieuw 
opgenomen? Verbeek, L.

28-01-2016: Zie E-docs 1825620 ; mededeling op 27 januari naar 
griffie verstuurd.

28-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-64 25-11-2015 Meerjarenaanpak 
bedrijfsvoering

De portefeuillehouder zegt toe aan het begin van het 
tweede kwartaal van 2016 een uitgebreide verantwoording 
te leveren hoe de voor 2016 begrote middelen (€ 639.000,-) 
voor de meerjarenaanpak bedrijfsvoering tot dan toe zijn 
besteed. Rijsberman, M.



Lijst van Toezeggingen Commissie Bestuur 

DOCUVITP-#1764337-v38-Lijst_van_toezeggingen_commissie_Bestuur

B-65 25-11-2015 Meerjarenaanpak 
bedrijfsvoering

De portefeuillehouder zegt toe kort na het kerstreces met 
een uitleg te komen hoe de voor 2016 begrote middelen (€ 
291.000,-) voor de meerjarenaanpak bedrijfsvoering worden 
besteed.   Rijsberman, M.

B-66 25-11-2015 Meerjarenaanpak 
bedrijfsvoering De portefeuillehouder zegt toe schriftelijk terug te komen 

met zijn uitleg over de door de PVV-fractie genoemde 
bedragen uit de productenraming 2015-2019 in relatie tot 
het voorstel meerjarenaanpak bedrijfsvoering.

Rijsberman, M.

B-67 09-12-2015 Subsidie Palenscherm Urk
De portefeuillehouder zegt toe de subsidieaanvraag en het 
projectvoorstel van de gemeente Urk en de motie die is 
ingediend bij de besluitvorming destijds ter beschikking te 
stellen voor de behandeling in de staten van 16 december.

Stuivenberg, A. 08-01-2016: Zie 1836098, 1603903, 1773344, 1783998, 1836295. 08-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

B-68 09-12-2015 Transitie Jeugdzorg De portefeuillehouder zegt toe dat hij namens GS het 
gesprek opent met het regionaal overleg Sociaal domein om 
te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de 
landingsbaan met het oog op de transformatie/transitie 
Jeugdzorg te verlengen en een financiele bijdrage te 
kunnen leveren vanuit de provincie, na besluitvorming in uw 
Staten. 

Stuivenberg, A. 08-01-2016: Wordt ambtelijk opgepakt.
08-02-2016: Geen wijzigingen.

B-69 09-12-2015 Rondvraag Dienstreizen Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat GS beoordeelt van 
welke dienstreizen de staten in de toekomst de afweging 
van GS zullen ontvangen en worden daarover geïnformeerd. 

Verbeek, L.

B-70 09-12-2015 Rondvraag 
vergunningenregister

De portefeuillehouder zal nagaan hoe het 
vergunningenregister op de nieuwe website van de provincie 
een plaats heeft gekregen.

Rijsberman, M.

B-71 13-01-2016 Startnotitie Cultuurnota De portefeuillehouder komt met een voorstel om in de 
eerste fase van de beleidsontwikkeling nog een keer van 
gedachten te wisselen met de commissie bestuur over de 
doelstellingen en de richting van het cultuurbeleid op basis 
van de bijdragen uit deze commissiediscussie.

Rijsberman, M. 08-02-2016: De gedachtewisseling met de Staten over de 
doelstellingen en de richting van het cultuurbeleid zal plaatsvinden 
op 20 april 2016. Op dat moment zijn ook de gesprekken met 
gemeenten en culturele partners gevoerd, waardoor deze informatie 
kan worden betrokken bij het gesprek.

B-72 13-01-2016 Startnotitie Cultuurnota De portefeuillehouder zegt toe dat hij zich waar mogelijk 
zal inzetten erop toe te zien dat gemeenten leegstaande of 
leegkomende kerkgebouwen in de (noordoost)polder veilig 
stellen.

Rijsberman, M.

B-73 13-01-2016 Startnotitie Cultuurnota De portefeuillehouder zegt toe de uitgebreide beoordeling 
van de gestelde vragen over het Festival Oude Muziek mee 
te nemen in de beantwoording van de door de PVV-fractie 
gestelde vragen.

Rijsberman, M. 08-02-2016: De tekst van deze toezegging is onjuist en moet 
gewijzigd worden in "De portefeuillehouder zegt toe de  vragen over 
de beoordeling van Festival OORD te beantwoorden door antwoord te 
verschaffen op de reeds door de PVV schriftelijk hierover gestelde 
vragen". Dit is inmiddels doorgegeven aan de Griffie. De stand van 
zaken is 'beantwoording is in voorbereiding'. 

B-74 13-01-2016 Rondvraag 217a onderzoek De portefeuillehouder zegt toe de 217a onderzoeken van de 
afgelopen jaren op een rij te zetten voor de staten.

B-75 27-01-2016 PS vergadering 'wensen en 
bedenkingen inzake het 
ontwerp besluit GS voor het 
IFA project "De 
Innovatiefabriek'

De voorzitter van Provinciale Staten zegt toe dat hij samen 
met de griffier met een notitie komt over de procedure 
wensen en bedenkingen.

Verbeek, L.

B-76 27-01-2016 PS vergadering 'wensen en 
bedenkingen inzake het 
ontwerp besluit GS voor het 
IFA project "De 
Innovatiefabriek'

De gedeputeerde zegt toe dat de wensen en bedenkingen 
welke nog niet van een antwoord zijn voorzien, alsnog 
zullen worden beantwoord. Het betreft de wensen en 
bedenkingen zoals opgenomen in bijlage 6 bij het 
Statenvoorstel.

Stuivenberg, A.

Lijst toezeggingen voormalig commissie P en C
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PC-05  -
-> 

wordt 
B-44

05-03-2014 Notitie Zero based budgetting 
(Zbb) (motie 74)

De gedeputeerde zegt toe in de eerstkomende commissie 
Planning en Control te komen met een behandelschema 
voor de invulling van de geuite wensen. Na de zomer 
verschijnt er dan een startnotitie. De commissie dringt aan 
op vingeroefeningen met Zbb niet gerelateerd aan het 
huidige begrotingsproces, in de commissie Pen C  samen 
met college en ambtelijke organisatie en na verloop van tijd 
een terugkoppeling naar de statencommissie. De 
meerderheid dringt aan op 1 nader te bepalen onderwerp. 
Men staat open voor een bredere insteek dan alleen Zbb

Witteman, M. April 2014: De procesnotitie is geaccordeerd door de commissie 
Planning en Control. De aanpak volgt in het najaar.
September 2014: In de commissie PenC van oktober worden de 
betreffende begrotingsposten vastgesteld. 
In de commissie PenC van december wordt het resultaat van de 
toepassing van ZBB over deze begrotingsposten gepresenteerd.
23-01-2015: De bespreking van het ZBB-rapport heeft inmiddels 
plaatsgevonden tijdens de Cie P&C vergadering d.d. 14-01-2015. De 
Cie heeft aangegeven dat de gedeputeerde voldaan heeft aan zijn 
toezegging.                                                                                                                                                                                                                

Zie advies 23-01-2015: Afvoeren van lijst.
Zie advies van 20-05-2015:
Afvoeren. Wordt betrokken bij de nadere uitwerking van het nieuwe 
coalitieakkoord.
Reactie 01-10-2015:
Afvoeren van lijst is opgenomen in CUP2015-2019 voor de jaren 
2019/2019. 

23-01-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

14-01-2015: handhaven  

PC-06 --
> 

wordt 
B-45

14-01-2015 Kadernota Verbonden Partijen Portefeuillehouder de heer Verbeek zegt toe dat de 
opmerkingen van de heer Simonse (mailbericht) tegen het 
licht gehouden worden

Rijsberman, M. 08-01-2016: De opmerkingen zijn verwerkt in de Kadernota 
Verbonden Partijen. Deze is inmmiddels vastgesteld door Provinciale 
Staten. 

08-01-2016:Voorgesteld wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

PC-07 --
> wordt 

B-46

14-01-2015 Kadernota Verbonden Partijen  Portefeuillehouder de heer Verbeek zegt toe dat bij de 
vervolgversie van de Kadernota de evaluaties van Deloitte en de 
Rekenkamer meegenomen worden. 

Rijsberman, M. 08-01-2016: De opmerkingen zijn verwerkt in de Kadernota Verbonden 
Partijen. Deze is inmmiddels vastgesteld door Provinciale Staten. 

08-01-2016:Voorgesteld wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

-         Toezegging: De portefeuillehouder zegt toe de uitgebreide beoordeling van de gestelde vragen over het Festival Oude Muziek mee worden genomen in de bean        
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                               ntwoording van de door de PVV gestelde vragen.
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