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Nr Registrati
enr.

Datum Onderwerp/(korte) 
inhoud

Ingediend 
door:

Portefeuille-houder Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

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.

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

2 april 2014: 
aanhouden
14 mei 2014: 
aanhouden
3 september: 
aanhouden
8 oktober: lijst af te 
voeren

56 1441265. 12-12-2012 Verbreding A27
 Het college wordt 
gevraagd zich maximaal 
en zichtbaar in te 
spannen om het rijk te 
doordringen van de 
actuele noodzaak tot 
verbreding van de A27 
naar 2x3 rijbanen; en 
samenwerking en 
afstemming te zoeken 
met de colleges van 
Utrecht en Noord-
Holland om te komen tot 
een volledige verbreding 
tot aan Utrecht.

CDA, VVD, 
PvdA, CU, 
SGP, D66, 
SP PVV en 
PvdD

Lodders, J. In september heeft geen besluitvorming van GS plaatsgevonden vanwege een 
ontwikkeling die in de besluitvorming meegenomen moest worden. In november 
zal de besluitvorming naar verwachting alsnog plaatsvinden. Idem als vorige 
reactie. Zie mededeling #1506565.  05-02-2014: Zie mededeling #1506565. 
07-10-2014: In maart 2014 is er bestuurlijk overleg geweest met NH, Huizen, 
Hilversum en Almere over de A27. Naar aanleiding daarvan zijn de knelpunten op 
de A27 in beeld gebracht en is een Beter Benutten 2 aanvraag voorbereid voor een 
project spitsmijden. Onderdeel van dit project is handhaven van de snelwegbus 
Almere-Utrecht. Daarnaast wordt de problematiek van de A27 ingebracht in het 
MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam.

Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan. PS 26 maart 2014: 
handhaven
29-10-2014: lijst af 
et voeren moties

75 1564711 13.11.2013 Oplaadpunten OV-
chipkaarten
Dragen het college op:
om er zorg voor te 
dragen dat er in elke 
gemeente minimaal 
één 24 uur beschikbare 
openbaar oplaad-
/afhaalpunt aanwezig 
is, te plaatsen bij het 
busstation

VVD, PvdA, 
CDA,
 CU

Lodders, J. Deze motie wordt in de eerste helft van 2014 tot uitvoering gebracht. De eerste 
voorbereidingen daartoe zijn inmiddels gestart. 05-02-2014: geen wijzigingen. 10-
03-2014: geen wijzigingen. 31-03-2014: 25 maart is het benodigde besluit door GS 
genomen; Uitvoering wordt nu ter hand genomen, apparatuur is besteld. 
Afronding uitvoering wordt i.v.m. levertijden voorzien in juni 2014. Zie 
mededeling 1594686                                        23-04-2014: Locaties zijn bekeken 
en nu worden technische voorbereidingen getroffen. Planning ongewijzigd.
22-05-2014: Geen wijzigingen.
21-08-2014: Op 14-08-2014 zijn alle machines geplaatst en in werking gesteld. 
Hiermee is de motie uitgevoerd. Voorstel: afvoeren.
07-10- 2014: Geen wijzigingen.

17-09-2014: 
handhaven
29-10-2014: lijst af 
et voeren moties
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78 1564864 13.11.2013 Ondersteuning MKB
Verzoeken het college:
- Bij de behandeling 
van het MKB-
financieringsinstrumen
tarium tevens te 
betrekken een voorstel 
om via het 
Zelfstandigenloket 
Flevoland een 
kredietfaciliteit te 
creëren voor kleine 
ondernemingen die 
kampen met tijdelijke 
financieringsproblemen
- hiervoor in beginsel 
additionele middelen 
ter beschikking te 
stellen met een 
omvang van circa 2 
miljoen euro
- Een voorstel hiertoe 
uiterlijk in het eerste 
kwartaal 2014 ter 
besluitvorming aan 
provinciale staten voor 
te leggen.

CU, CDA,
SP

Appelman. 
J.N.

Stavaza per 10 dec 2013: het ZLF tracht nog voor de jaarwisseling te komen met 
een conceptplan om tegemoet te komen aan de motie. Hiertoe vindt nog 
ambtelijk overleg plaats tussen provincie en het ZLF op 12 december a.s.. 05-02-
2014: op 29-01-2014 presentatie geweest van ZLF en Qredits in de statencommisie 
Economie en Bereikbaarheid. Met het ZLF wordt verder gesproken over een 
businesscase voor een doorstartfonds. Inschatting is dat de businesscase in 
februari / maart kan worden afgerond, waarna in Maart/April GS besluitvorming 
en PS in April / Mei.
10-03-2014: Aanvraag is ontvangen en wordt op dit moment getoetst. Planning 
wijzigt: GS zal in maart besluiten. Behandeling PS op 28 mei. 31-03-2014: 
Planning wijzigt: behandeling in commissie E&B op 11 juni en vervolgens in 
vergadering PS op 25 juni 2014.  23-04-2014: geen wijzigingen. 
22-05-2014: Geen wijzigingen.
21-08-2014: Is in juni door PS behandeld. Voorstel: afvoeren.

17-09-2014: lijst af 
te voeren moties
29-10-2014: lijst af 
te voeren moties

80 1564880 13.11.2013 Versterking 
werkgelegenheid in 
mobiliteit en logistiek
Dragen het college op:
Deze vitale coalitie 
zodanig te 
ondersteunen en te 
stimuleren dat in een 
systematische en 
planmatige aanpak een 
onderneem, leer 
(vo/mbo/hbo), werk, 
onderzoek en 
ontdekbedrijf in het 
economische cluster 
mobiliteit, transport en 
logistiek ontstaat dat 
in aanmerking komt 
voor cofinanciering.

PvdA, CU,
VVD, CDA

Appelman. J.N. 05-02-2014: Op 3 februari wordt de voortgangsrapportage behandeld in PO. 
Afhankelijk van de uitkomsten wordt een mededeling aan PS voorbereid.
10-03-2014: Het is de bedoeling voor de vergadering van 26 maart een voorstel 
gereed te hebben. .                                                                                                                 
31-03-2014: Een besluit voor de PSvergadering van 11 juni wordt op dit moment 
voorbereid.          23-04-2014: Er komt een voorstel in de commissie van 11 juni en 
in PS van 28 juni 2014. 
22-05-2014: Besluitvorming opgeschort i.v.m. behandeling Perspectiefnota naar 
commissievergadering van 25 juni en PS van 2 juli.
21-08-2014: Zie mededeling # 1597204. Voorstel: afvoeren.                                                                                                

29-10-2014: lijst af 
te voeren moties
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