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Nr Registratienr. Datum Onderwerp/(korte) inhoud Onder-
steund door:

Portefeuille-
houder

Planning/ Stand van zaken Advies 
portefeuilleh
ouder

Advies Commissie

47 1429890 14.11.12 Jaarlijks afrekenen fractiebudgetten
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.

CDA Presidium 04-02-2015: lijst af 
te voeren moties

50 1430011 14.11.12 Verantwoorde afronding overdracht 
jeugdzorg
Draagt het college op:
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.

PvdA, CDA,
CU, SGP, GL,
PvdD, SP,
50+

Witteman, M. 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.
28-10-2014: Gemeenten hebben een subsidieverzoek 
met een concreet plan ingediend conform de 
uitgangspunten in de motie. Dit wordt behandelind in 
de begroting op 12 november 2014.
05-01-2015. Zie mededeling # 1661311. Voorstel: 
afvoeren.

19-01-2015: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

04-02-2015: lijst af 
te voeren moties
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79 1564875 13.11.201
3

Verzoeken het college:
1. Beleid en regelgeving ten aanzien van 
de toepassing van WKO/Geothermie 
installaties te evalueren, dit in samenhang 
met de evaluatie van de verordening op de 
fysieke leefomgeving.
2. Bij deze evaluatie te betrekken de 
initiatiefnemers en gebruikers van 
WKO/Geothermie Installaties in Flevoland
3. Bij deze evaluatie nadrukkelijk 
aandacht te besteden aan mogelijkheden 
tot deregulering en kostenverlaging bij de 
vergunningverlening
4. PS te rapporteren over deze evaluatie 
voor 1 april 2014, zodat de bevindingen 
betrokken kunnen worden bij de 
behandeling van de Voorjaarsnota.

GroenLinks, 
CDA, CU, D66

Lodders, J. De toezegging 171 overlapt inhoudelijk de 
beantwoording van motie 79 over de Leges 
WKO/geothermie.  De relatie tussen de kosten en de 
indieningsvereisten voor een vergunning WKO zullen bij 
de beantwoording van de motie nader worden 
toegelicht. 
De beantwoording van motie 79 en toezegging 171 is in 
voorbereiding en zal in februari in de vorm van een 
mededeling aan de staten worden voorgelegd.                                                                                                                                                                       
19-02-2014: Zie mededeling # 1571325.                                                                                                                              
19-05-2014: is in afwachting van agendering. 
12-08-2014: is in afwachting van agendering. Griffie 
onderneemt aktie.
15-09-2014: Geen wijzigingen.
14-10-2014: Geen wijzigingen.
28-10-2014: Het CDA komt hierop terug bij de 
behandeling van de begroting en verwacht dat deze 
motie daarna afgevoerd kan worden.

19-02-2014 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

5 maart 2014: De 
commissie adviseert 
motie 79 op de Lijst 
van moties te 
handhaven, omdat
In de commissie 
bestuur en 
samenleving ten 
aanzien van dit 
onderwerp een 
agenderingsverzoek 
ingediend.
14-01-2015: de 
commissie adviseert 
de motie op de lijst 
af te voeren moties 
te plaatsen

BS02 1676032 12.11.201
4

Restauratie orgel Urk
Verzoeken het college:
- In gesprek te gaan met de betrokken 
partijen over de ontstane situatie en te 
zoeken naar mogelijkheden om het 
probleem op te lossen

SGP Lodders, J. 05-01-2015: Op 25 november 2014 heeft er een overleg 
plaatsgevonden tussen B&W van de gemeente Urk en 
GS. Tijdens dit overleg is dit onderwerp besproken. 
Voorstel: afvoeren.

19-01-2015: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

04-02-2015: lijst af 
te voeren moties

BS03 1694404 17.12.201
4

Wifi-capaciteit
Verzoeken het college:
Bij de eerstkomende Statenvergadering 
voldoende wifi capaciteit beschikbaar te 
hebben daarbij uitgaande van twee wifi 
apparaten per Statenlid en een volle 
tribune

CDA 27-01: Uitbreiding wifi-punten is uitgevoerd. 27-01: De 
statengriffie 
stelt voor om 
deze motie af 
te voeren.

04-02-2015: lijst af 
te voeren moties
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