Lijst van Moties Commissie bestuur en Samenleving ( Afdoeningsvoorstel in PS 17 december 2014)

Nr

Registratie
nr.

Datum

Onderwerp/(korte) inhoud

Ingediend
door:

7

1181597

29.06.11

Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland
Verzoekt het college samen met
maatschappelijke partners tot een
duurzame oplossing voor de
wetenschappelijke steunfunctie Flevoland
te komen.

25

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

Portefeuillehouder

Planning/ Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Lodders, J.

Wij hebben u per mededeling van 18 oktober 2011 geinformeerd over de stand van zaken rondom
de WSF tot dat moment. Nadien hebben er nog bestuurlijke en ambtelijke overleggen
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd dat er eind 2011 opdracht is verstrekt door de gemeente
Almere om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een zelfstandig voortbestaan van de
WSF. De planning is dat de uitkomsten van dit onderzoek eind april bekend worden. Wij zijn
voornemens de uitkomsten van het onderzoek af te wachten. Daarna zullen wij u rapporteren over
de uitvoering van de motie.
Op 31 oktober 2012 is een mededeling door het college gezonden aan PS over de huidige stand van
zaken. 19-02-2014: Februari 2014 is bestuurlijk overleg gevoerd tussen de WSF, de provincie en
gemeente Almere.
De WSF heeft een business case voor een toekomstbestendige WSF voorgelegd met een verzoek om
incidentele financiële steun.
Mogelijkheden voor financiering vanuit de provincie worden onderzocht. Besluitvormig hierover
door GS en mogelijk PS zal voor de zomer van 2014 plaatsvinden.
April 2014: geen wijzigingen.
19-05-2014: Geen wijzigingen.
12-08-2014: Een mededeling aan PS is in voorbereiding.
15-09-2014: Een Statenvoorstel # 1596762 wordt op 17 september behandeld in de commissie.

Met de aanvulling van 31 oktober wordt thans geacht te hebben 2 april 2014: aanhouden
voldaan aan de aangenomen motie.
14 mei 2014: aanhouden
22-09-2014: Gezien de behandeling in de commissievergadering 3 september: aanhouden
van 17 september is aan de toezegging voldaan en wordt
voorgesteld deze af te voeren.

Verbeek, L. (
Presidium) /
Griffie

Digitaal indienen: dit loopt als onderdeel van een pilot en zal in 2014 definitief worden ingevoerd

46

1429746

14.11.12

Verminderen aantal burgerstatenleden in
nieuwe periode
In de volgende Statenperioden mag een
eenpersoonsfractie maximaal twee
burgerleden aanstellen en een
tweepersoonsfractie maximaal één en dat
dat fracties bestaande uit drie of meer
leden geen burgerstatenleden kunnen
aanstellen.

CDA

Presidium

47

1429890

14.11.12

Jaarlijks afrekenen fractiebudgetten
CDA
Het is wenselijk dat de verordening op de
ambtelijke bijstand wordt aangepast op het
punt van terugstorten van (een deel) van
het overschot; het presidium wordt
verzocht om te komen met een voorstel om
dit jaarlijks terugstorten voor de jaren 2012
en volgende jaren mogelijk te maken.

Presidium

50

1430011

14.11.12

Verantwoorde afronding overdracht
PvdA,
CDA, Witteman, M.
jeugdzorg
CU, SGP, GL,
Draagt het college op:
PvdD, SP, 50+
Het saldo autonome middelen minus de
korting in het provinciefonds nog een jaar
na de overdracht op de begroting te houden
en te oormerken voor jeugdzorg.
Het geld op basis van "snijvlakprojecten" in
het kader van de transitie jeugdzorg
beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt een
hardheidsclausule opgesteld waarin de
vraaggerichtheid vanuit de gemeenten
uitgangspunt is. Dit budget mag niet
ingezet worden om de gemeentelijke
bezuinigingen op te vangen.
Deze middelen overwegen beschikbaar te
stellen indien schriftelijk de noodzaak van
is onderbouwd.

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

Thans geen actie noodzakelijk. Zie Mededeling april 2013 (HB 1481125) stand van zaken transitie
jeugdzorg. 19-02-2014: In zomer 2014 wordt een plan gemaakt dat aan GS en PS wordt voorgelegd.
Dit zou aanvankelijk in voorjaar zijn maar hiervoor zijn we ook afhankelijk van gemeenten. Er heeft
op 13-02-2014 bestuurlijk overleg met gemeenten plaatsgevonden.
19-03-2014: is in uitvoering. Wij hebben gemeenten gevraagd inputs voor het plan van aanpak te
leveren. 14-04-2014: Naar verwachting wordt er voor de zomer een plan van aanpak aan PS
gestuurd.
19-05-2014: Geen wijzigingen.
12-08-2014: Een mededeling aan PS is in voorbereiding.
15-09-2014: Zie mededeling # 1629962.
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26

1249952

16.11.11

Instellen Provinciale Jongerenraad
SP, GL, VVD, D66, Witteman, M.
Dragen het college op:
PvdD
binnen 6 maanden de haalbaarheid van het
instellen van een provinciale jongerenraad
te onderzoeken
bij een positief resultaat beleid op te stellen
die de jongerenparticipatie vergroot en het
mogelijk maakt dat deze de provincie
gevraagd en ongevraagd van advies kan
dienen.

Gedachtevorming is gaande waarbij de rol van sociale media en het Flevopanel
1 aug. 2014 advies SGR: afvoeren
zullen worden betrokken. In Panoramaronde op 11 juli 2012 is de wijze van
uitvoering van deze motie gepresenteerd.
De voorbereidingen leiden er toe dat Parlement Z on line is gegaan.
Medio 2013 zal PS worden geïnformeerd over de voortgang.
De Griffie meldt op 13 januari 2014 dat het Presidium het advies om af te voeren
niet heeft overgenomen en dat de bal nu bij PS ligt.
Stand van zaken 1 augustus 2014: Het college is van mening dat met het het instellen
van Parlement Z aan de strekking van de motie is voldaan. Omdat de fractie SP deze
mening niet was toegedaan heeft zij bij de Perspectiefnota opnieuw een motie met
dezelfde strekking ingediend, maar deze is door een meerderheid van PS verworpen.
Daarmee kan worden geconcludeerd dat motie 26, volgens (een meerderheid in) PS.
voldoende is uitgevoerd

36

1336179

30.05.12

Vermogenspositie MC-groep
In
SGP
gesprek met de NZA en VWS de achterstand
in zorgvoorzieningen in de provincie aan de
orde te stellen.
Het ministerie van VWS te bewegen om de
(door de MC-groep) af te lossen € 6 mln terug
te laten vloeien naar zorg in Flevoland.
De NZA te verzoeken de derde tranche aan
de MC-groep uit te betalen om zo een betere
vermogenspositie te creeren.

Lodders, J.

Het hiertoe noodzakelijke bestuurlijke overleg zal worden gevoerd mede met het oog Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan. 19-02-2014 Voorgesteld wordt 2 april 2014: aanhouden
op agendering in de komende bijeenkomst RvT. Hierin is overeengekomen op korte
om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
14 mei: lijst af te voeren moties
termijn gesprekken te arrangeren met VWS en de NzA. De resultaten van dit overleg
17 september: afgevoerd
zullen de basis vormen van nadere informatie aan PS.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten op 25 februari 2013 en
23 april 2013 middels mededelingen geinformeerd over de stand van zaken
betreffende de vermogenspositie van de MC groep.

Vergroening provinciaal wagenpark
SP
Het college wordt opgedragen om beleid te
ontwikkelen dat er toe leidt dat bij
vervaning van het provinciale wagenpark
nadrukkkelijk anderen vormen van
energiegebruik hierbij wordt betrokken en
de prioriteit te geven aan de vergroening van
het provinciale wagenparkt, door door hier
actief op in te zetten op basis van
gelijkwaardigheid

Verbeek, L.

Spreken uit dat:
VVD, SP, CU, D66
• Provinciale Staten ervaring wil opdoen met
een andere wijze van begroten.
• Gedeputeerde Staten in de vergadering van
Provinciale Staten tijdig (lees eerste
kwartaal 2014) een overzicht van
begrotingsposten te presenteren waarbij
zero based budgettering kan worden
toegepast, zodat Provinciale Staten deze
systematiek kan overwegen toe te passen bij
de begroting van 2015.

Witteman, M.

53

1430028

74

1564708

73

1545541

14.11.12

13.11.2013

09.10.2013

Ingediend door:

Verzoek aan Kiesraad om toets van
SP, D66, 50+, SGP
tweemaal verkiezingen in 2015
+Verzoeken het college van Gedeputeerde
Staten per brief de minister van
Binnenlandse Zaken mede te delen dat
Flevoland zich aansluit bij het verzoek van
Provincie Utrecht aan de minister om de
Kiesraad advies uit te laten brengen om bij
een eventuele provinciale herindeling het
probleem te ondervangen van twee
provinciale verkiezingen binnen één jaar

Portefeuille-houder

Planning/ Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Advies Commissie
3 september 2014: lijst af te voeren moties
17 september: afgevoerd

Op 8 mei is een mededeling (HB 1487188) verzonden naar PS met betrekking tot de
vermogenspositie van de MC groep en de derde tranche van de balanssteun van de
NZA.

Daarmee is motie afgedaan en wordt voorgesteld tot afvoeren over te gaan.
Is in uitvoering.
Is uitgevoerd. De medeling (HB 1460463) is naar PS verzonden. Naar
waarschijnlijkheid in januari 2014 opinieronde.

2 april 2014: aanhouden
14 mei: lijst af te voeren moties
17 september: afgevoerd

19-02-2014: Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten is voorgelegd aan de 05.03.14 Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
commissie Planning en Control van februari. Gaat via tussenkomst van de griffie naar
commissie Bestuur.
05.03.14: Commissie Planning en Control selecteert budget waarop ZBB van
toepassing is. Wordt na de zomer opgepakt. Geen koppeling aan begrotingsproces
2015.

2 april: verplaatsen naar lijst af te voeren moties
17 september: afgevoerd

In januari 2014 zal dit onderwerp in een opinieronde aan de orde komen.
20-08-2014: beantwoord en afgedaan met de mededeling van het college van 26 juni
2014 (1627297) mbt de beëindiging van de procedure voor de samenvoeging van de
provincies.
Voorstel: afvoeren van de overzichten.

3 september 2014: lijst af te voeren moties
17 september: afgevoerd

Afgevoerde moties

76

1564791

85

1572255

BS01

1589925

13.11.2013

18.12.2013

19.02.2014

Dragen het college van gedeputeerde
SP
staten op:
• te onderzoeken op welke wijze de
provincie Flevoland het personeelsbestand,
binnen een overzichtelijke termijn, met
een aantal medewerkers met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt tot de norm
van 5 % kan uitbreiden;
• dit volgens de definitie, zoals opgenomen
in de Participatiewet, te laten
plaatsvinden;
• de uitkomst van dit onderzoek en de
wijze van Invulling te betrekken bij de
perspectiefnota 2014 - 2018 en Provinciale
Staten hiervan op de hoogte te houden.

Witteman, M.

Voor de perspectiefnota volgt een een reactie cq. voorstel.
Augustus 2014: hiermee is uitfvoering gegeven aan de motie.
21-05-14: In de perspectiefnota 2014-2018 wordt nader ingegaan op de uitvoering
van de motie.
Augustus 2014: : Inhoudelijke reactie en financiële consequenties zijn opgenomen en
vastgesteld in de Perspectiefnota 2014-2018 (HB 1595846, pagina 37 en 38).

Verzoeken het college
Gijsberts, B.
• bij Vitens protest aan te tekenen tegen het
besluit de samenwerking met Mekorot te
VVD, PVV, CDA, CU,
beëindigen;
SGP

Een mededeling (HB 1574969) is in de maak. Wordt 28.01.14 behandeld in GS. Daarna 19-02-2014 Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
wordt de mededeling aan PS verzonden. 19-02-2014; zie mededeling# 1574969.

2 april: verplaatsen naar lijst af te voeren moties
17 september: afgevoerd

Bijeenroepen aandeelhoudersvergadering
VVD, PVV, CDA, CU, Gijsberts, B.
Waterleidingbedrijf Vitens
SG
Dragen het college op:
• Conform artikel 36.2 van de statuten van
Vitens, samen met andere provincies en
gemeenten waar een motie van soortgelijke
strekking is aangenomen een
aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen
en
• Tijdens deze aandeelhoudersvergadering
de mening van de meerderheid van
Provinciale Staten van Flevoland te
verkondigen.

17-03-2014: Het onderwerp is geagendeerd voor de aandeelhoudersvergadering van
24 april a.s. Tijdens deze vergadering zal de mening van de meerderheid van
Provinciale Staten worden ingebracht bij het agendapunt.
19-05-2014: Zie mededeling #1612081.

Besluit commissie 4 juni 2014: op lijst af te voeren moties plaatsen
17 september: afgevoerd

19-05-2014: voorgesteld wordt tot afvoeren van de lijst over te gaan.

