Overzicht af te voeren moties 21 september 2016
Nr

Registratienr.

Datum

Onderwerp/(korte) inhoud

Onder-steund Portefeuille-houder
door:

D2

1665370

29-10-2014 Kwaliteitsimpuls
VVD,
PvdA, Stuivenberg, A.
Verzoeken het college:
CDA, CU
Een voorstel voor de kwaliteitsimpuls openbaar vervoer
gelijktijdig met de behandeling van de jaarrekening 2014 aan
te bieden; bij dit voorstel voor een kwaliteitsimpuls OV
tevens het rekeningresultaat 2014 te betrekken

D3

1676029

12-11-2014

SP
Dragen het college van GS op:
• onderzoek te doen naar de consequenties van het
vergroten van de capaciteit van het vraagafhankelijk OV in
relatie tot de bereikbaarheid van de genoemde kernen en
gemeente in de avonduren en in het weekend;
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten
voor te leggen en te betrekken bij de uitwerking van de
nota Openbaar vervoer.

D4

1676031

12-11-2014

Dragen het college van gedeputeerde staten op:
SP
• onderzoek te doen naar de consequenties van het
aanbieden van (gratis) internet in de bussen van het
provinciaal streek¬vervoer;
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten
voor te leggen en bij het voorstel voor de kwaliteitsimpuls
van het Openbaar vervoer te betrekken.
en gaan over tot de orde van de dag

D7

1430153
OVERHEVELEN
NAAR CIE.
ECONOMIE

14.11.12

D7

D11

1818787
Overhevelen naar
cie. Economie

D14

1818836

D16

1922274

HOV naar het noorden via de NOP
GS wordt opgedragen om als een HOV-verbinding naar het
noorden via de NOP werkelijk van belang is, dit onderwerp
wel actief op te pakken. Naast aandacht voor het lopende
alternatief ook aan de slag te gaan met andere
alternatieven. PS intensief en (inter) actief te betrekken bij
beleidsvorming, waar mogelijk smaen met de provincies
Friesland en Groningen.

Planning/ Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

04-11-2014: Mededeling volgt bij de behandeling van de
jaarrekening 2014.
10-12-2014: Geen wijzigingen.
09-02-1205: Geen wijzigingen.
20-04-2015: Een mededeling is in voorbereiding.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: Naast de beantwoording hierover tijdens de behandeling
van de Perspectiefnota volgt hierover in september een mededeling.
01-10-2015: Zie Mededeling aan PS d.d. 12-8-2015 (docuvit 1781503),
onder punt 1.

20-02-2015: EB02, 03, 04, 31, 32, 39: Voorstel
wordt gedaan om deze nummers samen te
voegen tot één onderwerp.
01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

Stuivenberg, A.

10-12-2014: Dit onderzoek wordt betrokken bij de implementatie
van de OV-visie.
09-02-2015: Geen wijzigingen.
20-04-2015: Een mededeling is in voorbereiding.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: Een mededeling hierover volgt in oktober 2015.
01-10-2015: Zie Mededeling aan PS d.d. 12-8-2015 (docuvit 1781503),
onder punt 2.

20-02-2015: EB02, 03, 04, 31, 32, 39: Voorstel
wordt gedaan om deze nummers samen te
voegen tot één onderwerp.
01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

Stuivenberg, A.

10-12-2014: Mededeling volgt bij de behandeling van de
jaarrekening 2014.
09-02-2015: Geen wijzigingen.
20-04-2015: Een mededeling is in voorbereiding.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: Naast de beantwoording hierover tijdens de behandeling
van de Perspectiefnota volgt hierover in september een mededeling.
01-10-2015: Zie Mededeling aan PS d.d. 12-8-2015 (docuvit 1781503),
onder punt 5.

20-02-2015: EB02, 03, 04, 31, 32, 39: Voorstel
wordt gedaan om deze nummers samen te
voegen tot één onderwerp.
01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

CU, VVD, CDA, Stuivenberg, A.
GL, PvdA,

Gedeputeerde Lodders neemt het initiatief, met de colleges van
04-11-2014: Toezegging handhaven.
Groningen en Friesland, om samen met een delegatie van de staten
een proces te starten. Op 6 juni is PS via een mededeling
geinformeerd over de aanpak van de HOV-verbinding. (zie HB
1499494) 05-02-2014: Zie mededeling # 1499494. 08-04-2014: De
voorbereidingen voor de conferentie zijn in uitvoering. 22-05-2014:
Ten behoeve van de voorbereiding van de conferentie heeft de
werkgroep van Statenleden op 16 april jl. aandachtspunten
meegegeven. Deze worden verwerkt in een plan van aanpak. 21-082014: Ten behoeve van de commissievergadering op 17 september
2014 zal via een mededeling de stand van zaken worden
doorgegeven. 07-10-2014: De mededeling is niet ingebracht in de
vergadering van 17 september 2014 en is op dit moment nog in
voorbereiding. 04-11-2014: Met de mededeling # 1657673 d.d. 8
oktober 2014 bent u geïnformeerd over de laatste stand van zaken
met betrekking tot de voorbereiding van de werkconferentie.
10-12-2014: Geen wijzigingen.
09-02-2015: Tijdens de vergadering van de statencommisie E&B (2801-2015) is aan de orde geweest dat de conferentie wordt
doorgeschoven tot na de PS-verkiezingen. De opzet + datum van de
conferentie wordt besproken tijdens eerstvolgende vergadering (op
18-02-2015).
Nu het presidium recent heeft besloten dat de vergadering van 1802-2015 niet doorgaat, zal de informatie over de opzet van
conferentie binnenkort schriftelijk aan PS worden meegedeeld. In
overleg met de statengriffie is 10 juni 2015 bepaald als datum voor
de conferentie.

Advies Commissie

19-02-2014: Handhaven
in afwachting van
resultaat van nog te
nemen initiatieven,
waaronder proces
samen met delegatie uit
de staten

04-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

Vervolg

20-02-2015: Geen wijzigingen.
25-05-2015: Voor de conferentie is inmiddels een vooraankondiging
verstuurd. Begin juni volgt de uitnodiging en het programma.
10-08-2015: Op verzoek van GS is de conferentie verschoven naar
een nader te bepalen datum in het najaar.
01-10-2015: Een mededeling hierover is in voorbereiding.
06-11-2015: Geen wijzigingen.
25-11-2015: Het onderwerp HOV naar het Noorden zal integraal
worden meegenomen bij de implementatie van de OV-visie en
zodoende aan de orde komen in gesprekken en sessies met
stakeholders, burgers, raads- en statenleden.
04-01-2016: Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.

11.11.2015

Stichting Open Monumentendag
D66, CDA
Verzoeken het college
- aan de Stichting voor de periode 2016-2019 jaarlijks een
subsidie beschikbaar te stellen van euro 15.000,-;
-aan de subsidie de voorwaarde te verbinden dat de Stichting
meer activiteiten zal ontplooien in Flevoland;
- dit te financieren uit het budget voor gebiedspromotie,
toerisme en recreatie.

25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
04-01-2016: Deelname aan Stichting Open Monumentendag is
benoemd als prioriteit in de startnotitie Recreatie & Toerisme die
op 20 januari 2016 in de beeldvorming komt (commissie Economie).
Tevens wordt ambtelijk, samen met de Stichting Open
Monumentendag en gemeenten, een definitieve aanvraag voor
Provincie Flevoland voorbereid. Dit gebeurt begin 2016.
25-01-2016: Geen wijzigingen.

11.11.2015

Dierenwelzijn
Verzoeken het college:
-een inventarisatie Dierenwelzijn op te stellen waarin
omschreven staat hoe dierenwelzijn binnen het huidige
beleid aandacht heeft en wat de mogelijkheden voor de
provincie zijn om dierenwelzijn eventueel te verbeteren

25-11-2015: Er is een begin gemaakt met de inventarisatie van
04-04-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
dierenwelzijn in het huidige beleid. De oriëntatie op mogelijke
van deze lijste over te gaan.
verbeteringen kan pas daarna worden gestart.
04-01-2016: De inventarisatie van dierenwelzijn in het huidige beleid
door de beleidsafdeling is in concept gereed en zal na bespreking
met de portefeuillehouder worden doorgeleid naar de Staten.
25-01-2016: De doorgeleiding naar de Commissie van de
Inventarisatie ter bespreking zoals gevraagd op 2 december 2015
volgt in de eerste bijeenkomst na 3 februari 2016.
07-03-2016: Staat in de LTP Duurzaamheid.
04-04-2016: Ter vergadering van de Commissie Duurzaamheid van 16
maart 2016 is in de vorm van een mededeling van portefeuillehouder
inzicht geboden in waar de motie om heeft verzocht, een overzicht
van het huidige provinciale beleid dat dierenwelzijn betreft. In de
bespreking van de mededeling (1860954) heeft de vergadering
besloten dat de Partij voor de Dieren een concept Initiatief Nota
Dierenwelzijn gaat voorleggen na de zomer en dat de motie als
zodanig bij deze is afgehandeld.

Commissie 2-12-2015:
aangedrongen wordt op
een behandeling volgens
de volgende stappen: 1.
Inventarisatie 2.
Gesprek in de commissie
3. Vervolgstappen;
agendacie. neemt dit
mee. 6 juli 2016: Kan
worden afgevoerd.

27-06-2016: Zie mededeling 1923613.

6-07-2016 kan worden
afgevoerd.

01-06-2016 Snel internet Noordoostpolder Verzoeken het college:
- zich er mede voor in te spannen dat tot realisatie van snel
internet in de Noordoostpolder wordt over gegaan;
- daarbij in overleg met de gemeente Noordoostpolder te
treden om te komen tot een voorstel terzake;
- op zo spoedig mogelijke termijn daartoe een voorstel aan
provinciale staten voor te leggen;
- daarbij de oplossing te zoeken in revolverende financiële
middelen, zoals bijvoorbeeld een achtergestelde lening of
een overbruggingskrediet;
- daarbij rekening te houden met het feit dat" "verkapte"
staatssteun niet geoorloofd is.

PvdD, VVD,
SP, D66, Sen.
Plus

VVD, CDA,SP,
D66

M. Rijsberman

27-06-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

