Lijst van Toezeggingen Commissie Bestuur en Samenleving

Nr

03-09-

105

20.03.13

Ronde

Portefeuillehouder

Onderwerp/
toezegging/
actie

Besluit-vormende vergadering, Op het onderwerp fractiesplitsing komt het Presidium
terug met een nader, aanvullend voorstel.
wijziging verordening
fratcieondersteuning

Stand van zaken

Presidium

135

15-05-2013 Besluitvormende vergadering
Jaarstukken 2012

Het college zegt toe aandacht te schenken aan de
achterstand in voorzieningen als onderdeel van de
economische agenda en het uitvoeringsprogramma.

Lodders,J.

156

25-09-2013 Opinieronde IPO, Algemene
Vergadering d.d. 9 oktober
2013

Er wordt voortaan een A-4 opgesteld met de highligts
in de stukken voor de Algemene Vergadering. Dit
wordt afgestemd met de statenleden die Flevoland in
de AV vertegenwoordigen

Witteman, M.

167

16-10-2013 Opinieronde 5
Programmabegroting 2014

De cdK zegt toe het onderwerp risicokaart en actueel
houden (bijv Hanzelijn) onder de aandacht te blijven
brengen van de gemeenten.

Verbeek, L.

Is continu proces. Aan eind van de collegeperiode wordt de balans
opgemaakt.
17.03.14: Eerstvolgende informatie niet voor februari 2015. Tot die
tijd blijft stand van zaken ongewijzigd. April: ongewijzigd.
19-05-2014: Ongewijzigd.
12-08-2014: Geen wijzigingen.
15-09-2014: Geen wijzigingen.

19.03.14: De weergave van de Hanzelijn heeft plaastgevonden op
basis van de inbreng van de gemeente Kampen, waarbij het N50
trace is gehanteerd. Naar verwachting wordt het in april 2014
mogelijk om het basisnet spoor ook op de risicokaart te tonen. De
Hanzelijn zal echter pas zichtbaar worden na het leveren van info
over de herziene ondergronden door het Kadaster. Dit wordt in de
loop van 2014 verwacht. Voor de daadwerkelijke realisatie zal de
provincie de vinger aan de pols houden.

191 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.

BS-04 29-01-2014 IFA-2, besluitvorming 4
projectideeen

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

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.
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Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen Commissie Bestuur en Samenleving

Nr

03-09-

Ronde

Portefeuillehouder

Onderwerp/
toezegging/
actie

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Witteman, M.
De gedeputeerde zegt toe de jaarrekening te
gebruiken voor nadere verantwoording treasurybeleid
en ervaringen te melden zodat discussie kan worden
gevoerd over de gestelde kaders. Relevant is de vraag
of het statuut voldoet. En wat is er uitgeleend. Er
wordt gekeken of de tekst van de jaarrekening in
januari/februari 2015 aan de orde kan komen in deze
periode.

23/9 In de commissie PenC is afgesproken dat er in januari 2015 een
presentatie omtrent de treasury in de commissie komt.

BS-09 05-03-2014 Uitstel evaluatie
IFA-programma

Gedeputeerde Witteman zegt toe namens het college Verbeek. L.
dat voor het eind van deze statenperiode een
evaluatie IFA wordt gehouden waarvan de omvang nog
bepaald moet worden.

Augustus 2014: evaluatie in voorbereiding, aanvraag offerte extern
bureau in augustus 2014, oplevering evaluatie 1 december 2014.
Daarna agendering voor PS.

BS-10 05-03-2014 Vergroening provinciaal
wagenpark

Gedeputeerde Witteman zegt toe dat het college komt Verbeek, L.
met een nieuwe visie op de Vergroening provinciaal
wagenpark in een mededeling en daarbij ook mee te
nemen het duurzame inkoopbeleid. Er wordt in overleg
met de portefeuillehouder gekeken naar een redelijke
termijn voor nieuwe agendering, in ieder geval in deze
statenperiode.

April 2014: notitie is in voorbereiding en zal naar verwachting in juni Augustus 2014: voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.
worden toegezonden. 21-05-14: toezending nog steeds voorzien in
juni.
Augustus 2014: mededeling (#1602655) is op 2 juni door PS
ontvangen.

BS-12 05-03-2014 IPO extra ALV op 20 maart
2014

Presidium zegt toe dat het arrest van de Hoge Raad
Presidium
over fractievergoedingen voor raadsleden via de griffie
wordt toegestuurd.

BS05b

29-01-2014 Treasury statuut 2014

BS-13 05-03-2014 Notitie Zero based budgetting De gedeputeerde zegt toe in de eerstkomende
Witteman, M.
commissie Planning en Control te komen met een
(Zbb) (motie 74)
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
Verbeek, L.

BS-18 14-05-2014 IFA

stroomschema, is de behandeling zoals hier vermeld
zoals die is afgesproken? Nagaan en melden aan
cie.leden, vóór statenbehandeling
19/9 Op 28 augustus jl. is een schriftelijk mededeling
#1621390 aan PS verstuurd waarin wordt ingegaan op
de aanpassing van het IFA-stroomschema.

BS-19 14-05-2014 Almere 2.0

memo over de wijze van omgaan gs inzake
Gijsberts, B.
jaarrapportages naar ps.
19/9 De wijze van omgaan van GS inzake
jaarrapportages richting PS staat nader beschreven in
het processchema op pagina 5 van de nadere
uitwerking uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 (eDocs
1597821). Deze nadere uitwerking maakte op 28 mei
onderdeel uit van de bespreekstukken.

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.

Augustus 2014: een PS-mededeling is voorbereiding. Naar
19/9 Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze
verwachting zal in de mededeling in september naar PS worden
lijst over te gaan.
verzonden.
19/9: Op 28 augustus jl. is een schriftelijk mededeling #1621390 aan
PS verstuurd waarin wordt ingegaan op de aanpassing van het IFAstroomschema
19/9: De wijze van omgaan van GS inzake jaarrapportages richting
PS staat nader beschreven in het processchema op pagina 5 van de
nadere uitwerking uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 (eDocs
1597821). Deze nadere uitwerking maakte op 28 mei onderdeel uit
van de bespreekstukken.

19/9 Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze
lijst over te gaan.
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Besluit commissie

3 september : handhaven

Lijst van Toezeggingen Commissie Bestuur en Samenleving

Nr

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder

BS-23 28-05-2014 Perspectief nota

De stand van zaken m.b.t. het nieuwe operationeel
Programma binnenkort naar PS te sturen.

Appelman, J.N.

BS-24 28-05-2014 Perspectief nota

Vermeende dubbelingen in beschreven risico’s
Rijksuitkeringen nagaan en melden aan PS.

Witteman, M.

Augustus 2014: beantwoording heeft plaatsgevonden d.m.v.
Mededeling (edocs 1621569). Zie LIS 5/6/2014 Afhandeling loopt
mee in begrotingsproces.

23/9 Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze
lijst over te gaan.

BS-26 28-05-2014 Jaarstukken 2013

Bij de begroting 2015 inzicht in de verwachte cashflow Witteman, M.
van de Provincie geven

Augustus 2014: beantwoording heeft plaatsgevonden d.m.v.
Mededeling (edocs 1621569). Zie LIS 5/6/2014 Afhandeling loopt
mee in begrotingsproces.

23/9 Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze
lijst over te gaan.

BS-27 28-05-2014 Jaarstukken 2013

Stand van zaken mbt de aanwending van de
reorganisatiemiddelen voor de bedrijfsvoering

Witteman, M.

Augustus 2014: beantwoording heeft plaatsgevonden d.m.v.
Mededeling (edocs 1621569). Zie LIS 5/6/2014 Afhandeling loopt
mee in begrotingsproces. Provinciale Staten worden over de
werkelijke stand van zaken 2014 in september geïnformeerd. De
Verantwoording geschiedt vervolgens via de reguliere jaarstukken.

23/9 Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze
lijst over te gaan.

BS-28 04-06-2014 Concentratie
Rijksvastgoednota Lelystad

Ged. Witteman zegt toe dat het Plan van aanpak
direct na de zomer aan PS zal worden aangeboden
19/9 Inmiddels is het Plan van Aanpak gereed en
wanneer de bijbehorende
samenwerkingsovereenkomst wordt getekend zal een
schriftelijke mededeling naar PS worden verstuurd.

Witteman, M.

19/9 Inmiddels is het Plan van Aanpak gereed en wanneer de
bijbehorende samenwerkingsovereenkomst wordt getekend zal een
schriftelijke mededeling naar PS worden verstuurd.

BS-29 04-06-2014 Voorbereiding Algemene
Vergadering IPO d.d. 19 juni
2014

De verdeelsystematiek van het provinciefonds en de
Witteman, M.
inzet van Flevoland hierbij wordt op een geschikt
moment, in overleg met PS, te zijner tijd geagendeerd
(ged. Witteman)

BS-30 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

BS-31 11-06-2014 Perspectief nota

Bij de nieuwe webcasting per 1 oktober zal de
Verbeek, L.
zoekfunctie zijn ingericht. In oktober kan PS toetsen of
het aan de wensen van PS voldoet.

BS-32 11-06-2014 Perspectief nota

Bij de voorbereiding van de begroting 2015 wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de gevolgen
van de ombuiging bedrijfsvoering

BS-33 03-09-2014 Zienswijze conceptbegroting
2015 Nieuw Land
Erfgoedcentrum

De heer Verbeek vraagt ged. Lodders om de commissie Lodders.J.
schriftelijk te informeren over het verloop van het
aanbiedingstraject van dit stuk richting PS.

15-09-2014: zie mededeling # 1648357.

15/9 Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze
lijst over te gaan.

BS-34 03-09-2014 Zienswijze conceptbegroting
2015 Nieuw Land
Erfgoedcentrum

De heer Verbeek zegt toe dat de commissie zal worden Lodders.J.
geinformeerd over de voortgang van de organisatie van
het Nieuw Land Erfgoedcentrum

15-09-2014: zie mededeling # 1648357.

15/9 Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze
lijst over te gaan.

BS-35 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.

BS-36 03-09-2014 Onderzoek Randstedelijke
Rekenkamer , Openbaar,
tenzij.

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

BS-37 03-09-2014 Onderzoek Randstedelijke
Rekenkamer , Openbaar,
tenzij.

De heer Verbeek zegt toe dat GS in 2014 een expertmeeting zal organiseren met als onderwerp
Geheimhouding.

Verbeek, L.

BS-38 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.

Lodders.J.

15-09-2014: Een Statenvoorstel # 1596762 wordt op 17 september
behandeld in de commissie.

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.

03-09-

Ronde

Lodders, J.

Witteman, M.

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

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.

Augustus 2014: De ombuigingen zullen verwerkt zijn in de
ontwerpbegroting 2015.
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Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen Commissie Bestuur en Samenleving

Nr

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder

BS-39 17-09-2014 PS

De heer Lodders geeft een toelichting op
ontwikkelingen in het Nieuwland Erfgoedcentrum
laatste kwartaal 2015

Lodders.J.

BS-40 17-09-2014 PS Wetenschappelijk
Steunpunt Bibliotheken

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

03-09-

Ronde

Stand van zaken
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