
Lijst van Toezeggingen Commissie Bestuur en Samenleving

Nr Datum Ronde Onderwerp/

toezegging/

actie

Portefeuille-

houder

Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

105 20.03.13 Besluit-vormende 

vergadering, wijziging 

verordening 

fratcieondersteuning

Op het onderwerp fractiesplitsing komt het Presidium terug 

met een nader, aanvullend voorstel.

Presidium

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. 25-02-2015: in 2014 is de PS-mededeling Werkafspraken 

voorbereiding IPO Algemene Vergaderingedocs ( #1596108) 

toegezonden.

25-02-2015: Voorgesteld wordt tot afvoeren van 

deze lijst over te gaan.

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. 19-3-14: De weergave vd Hanzelijn heeft plaastgevonden op basis 

vd inbreng van 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 Hanze-ljn 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. 5-11-2014: tot op heden geen nadere 

informatie ontvangen. 

20-02-2015: Het basisnet spoor/weg/water is een 

verantwoordelijkheid van het min. van I&M, zo ook voor de invoer 

in het register van de risicokaart. Het min. heeft GBO-P opdracht 

gegeven om het basisnet in te voeren en weer te geven op de 

risicokaart. Op dit moment zijn de bestanden zo goed als gereed, 

deze liggen ter controle en accordering bij RWS. Voordat 

wijzigingen en/of aanpassingen worden doorgevoerd, worden deze 

voorgelegd aan de Taskforce (die zich bezig houdt met de 

stabiliteit en performance vd Risicokaart). Dit geldt ook voor de 

invoer van het basisnet.  In de ondergrond vd Risicokaart is de 

Hanzelijn nog niet verwerkt, het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over het spoor (Hanzelijn) is inmiddels door de gemeente vd kaart 

gehaald  (terecht, want gemeente is niet het bevoegd gezag). 

02-04-2015: De Hanzelijn is nu zichtbaar op de risicokaart. Voor dit 

moment m.b.v. een separate viewer, maar dat zou een kwestie van 

beperkte tijd zijn.

02-04-2015: voorgesteld wordt om tot afvoeren 

van deze lijst over te gaan.

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 subsidiebeschikkingen 

voor alle voorliggende vier projectideeen te toetsen op een 

sluitende exploitatie.

Lodders, J. 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.

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. 26-02-2015: het onderwerp is op 28 januari 2015 aan de orde 

geweest in de cie Economie & Bereikbaarheid (presentatie 

Uitvoeringsdocument). Daarnaast is 25-02 een mededeling 

(#1712175) naar de griffie verstuurd tbv PS. 

26-01-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 

van deze lijst over te gaan.
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toezegging/
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Portefeuille-

houder

Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

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

Lodders, J. 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

BS-31 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

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 

evaluatie zal plaatsvinden omtrent de wijze waarop de 

verbeteringsvoorstellen in de praktijk verlopen. 

Verbeek, L.

BS-37 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

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.

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.

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

BS-40 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

Lodders, J. 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.

BS-50 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

Lodders, J. 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

BS-54 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.
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Portefeuille-

houder

Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

BS-55 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.

BS-56 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.

BS-57 18-02-2015 PS, 9b. ‘Verordening voor de 

Fysieke leefomgeving’ 

 Gedeputeerde Staten zeggen toe de zorgen en 

standpunten van Provinciale Staten en de Flevolandse 

inwoners over boringen naar Schaliegas over te brengen 

aan het Kabinet in de ' reactiebrief van de provincie op 

zienswijze kabinet bij de Verordening voor de Fysieke 

Leefomgeving 

Lodders, J. 27-03-2015: Zie mededeling # 1720078. 27-03-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 

van deze lijst over te gaan.

BS-58 13-05-2015 1. Benoeming leden 

Commissie bezwaar en beroep

2. Benoeming lid Commissie 

bezwaar en beroep

De heer Verbeek zegt toe dat de verordening behorende bij 

de Benoeming van de leden Commissie bezwaar en beroep 

alsnog bij de vergaderstukken wordt toegevoegd.  C20

Verbeek, L.

BS-59 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.

Verbeek, L.

BS-60 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).

Verbeek, L.

BS-61 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

Verbeek, L.

BS-62 13-05-2015 Jaarstukken 2014 De heer Appelman zegt toe dat de inventarisatie van de 

impactanalyse aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

Appelman, J.N.
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