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1. Ingekomen is:
Registratienummer
op 7 maart een brief van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing d.d. 27 februari PS02.0033
2002, kenmerk BACO 02.002994/B waarin Provinciale Staten wordt geadviseerd
om – vooruitlopend op de gevolgen van de in voorbereiding zijnde Wet
Inlichtingen
dualisering
J.A. Zwart
provincie bestuur de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot subsidieverzoeken, terzake waarvan door uw
Afdeling
staten vastgesteld en bekend gemaakt beleid reeds de kaders zijn aangegeven I&A
te
delegeren aan het college van Gedeputeerde Staten.
Voorts wordt in dat kader aanbevolen na te gaan in hoeverre de drempels zoals
Genoemd in een aantal artikelen van het Besluit tot overdracht van
bevoegdheden
van Provinciale Staten (vastgesteld op 10 februari 2001) zouden kunnen
vervallen
Wij stellen u voor om deze brief te betrekken bij uw algemene beschouwingen
van
11 april 2002.
2. Ingekomen is:
een brief van de Stichting Natuur en Milieu waarbij ter informatie het
Commentaar van de Stichting op de ontwerpbesluiten “Schiphol 2003” en de MER
wordt toegezonden
Wij stellen u voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen
3. Ingekomen is:
een beroepschrift op grond van de Algemene subsidieverordening Flevoland
1999 ingediend door de heer A. van Luin namens de Kunstenaarsverenging
Flevoland. Het beroepschrift is gericht tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten van 3 december 2001, Kenmerk SPV 01.092365/C om geen subsidie te
verlenen.
Het beroepschrift is inmiddels in handen gesteld van de Adviescommissie
bezwaar en beroep bij Provinciale Staten

4. Ingekomen is:
een brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin gevraagd wordt
mee te werken aan het bevorderen van het terugdringen van zgn. dode hoek
ongevallen
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Wij stellen u voor deze brief ter afhandeling in handen van het college te stellen

5.

Ingekomen is:
een brief van de vereniging Bedrijfskring Almere waarin de Vereniging een
aantal opmerkingen heeft m.b.t. de afsluiting van de Oostvaardersdijk. De
Vereniging verzoekt de gemaakte opmerkingen te betrekken bij de besluitvorming
en verzoeken om op korte termijn te vernemen hoe het georganiseerde
bedrijfsleven in het vervolgtraject structureel wordt betrokken
Wij stellen u voor deze brief ter afhandeling in handen van het college te stellen
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