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door:

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

D12 1818833 11.11.2015 Versnelling Energieagenda Flevoland 
Dragen het college op: de tot standkoming van 
de energieagenda te versnellen en deze uiterlijk 
te behandelen in de Statencommissie 
Duurzaamheid van oktober 2016 zodat er spoedig 
na besluitvorming in PS gestart kan worden met 
uitvoering

GL, PvdA, 
Sen.Plus

Lodders, J. 25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt. 04-01-2016: Geen 
wijzigingen. 25-01-2016: Op 6 januari is de Cie 
Duurzaamheid meegenomen in aanpak van energievisie en -
agenda dmv een presentatie.  04-04-2016: De startnotitie 
met procesbeschrijving en planning van hoe/tot de 
energieagenda is gemaakt. Op 14+16 maart 2016 is deze 
startnotitie besproken met de Cie Duurzaamheid. Op 6 april 
zal PS zich uitspreken over deze startnotitie. De planning die 
is opgenomen, gaat ervan uit dat de energieagenda 
behandeld zal worden in de cie Duurzaamheid van 10-2016, 
overeenkomstig de motie. 09-05-2016: Op 6 april heeft PS de 
startnotitie 1862150 vastgesteld. Voor het vervolg van de 
planning: zie bij 04-04-2016. 30-05-2016: Geen wijzigingen. 
27-06-2016: Geen wijzigingen. 22-08-2016: PS heeft op 5 juli 
2016 een mededeling 1930292 ontvangen dat planning niet 
haalbaar is. Er wordt gewerkt aan een mededeling met 
uitleg hoe alsnog de Energieagenda te versnellen. 07-11-
2016: 13-10 is in de cie (nogmaals) besproken dat versnelling 
niet haalbaar is. Gedep. heeft geen toezegging gedaan.
05-12-2016: 13-10 is in de cie duurzaamheid de opbrengst 
besproken van de gevoerde gesprekken met stakeholders. 
Door leden van PS is geconstateerd dat het een rijke oogst 
betreft (initiatieven en spelers)  en nu de tijd genomen 
moet worden om als provincie een betekenisvolle inbreng te 
bepalen in dit complexe veld.

05-12-2016: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.   
23-03-2017 PH tijdelijk

15-02-2017

D15 1922265 01-06-2016 Fonds Leefbaarheid Dragen het college op: 
1. het Fonds Leefbaarheid met inachtneming van 
de volgende uitgangspunten uit te werken: 
a. een bestuursstijl die zich openstelt naar de 
samenleving en die ontvankelijk is voor nieuwe 
ideeën, die uitnodigt en meedenkt; 
b. in de uitwerking van de kaders voor het Fonds 
Leefbaarheid ruimte te scheppen voor 
participatieve deelname vanuit de samenleving; 
c. daarvoor gerichte criteria op te stellen; 
d. de 'buitenwacht' te informeren en uit te 
nodigen om voorstellen in te dienen. 
2. uiterlijk in november 2016 deze uitwerking 
voor te leggen aan de Staten.

CDA, CU, 
VVD,  50 
PLUS, SP, 
D66, 

Appelman, J.N. 27-06-2016: Wordt aan gewerkt. Deadline november 2016.
22-08-2016: Geen wijzigingen.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Zie 1946473.

05-12-2016: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.   
23-03-2017 PH tijdelijk

15-02-2017

E5 1818832 11.11.2015 Arbeidsmarkt
Verzoeken het college: Bij het opstellen van de 
Human Capital agenda te identificeren of de 
mogelijkheid bestaat om projecten/activiteiten 
in 2016 te starten en als dit mogelijk is, de 
uitvoering van deze projecten/activiteiten 
daadwerkelijk te starten in 2016

SGP, SP,
PvdA, CU,
50Plus, 
Sen.Plus

Appelman, J.N. 25-11-2015: Met de ontwikkeling van de HCA 
uitvoeringsagenda wordt uitvoering in 2016 en verder 
beoogd.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Op 21 september staat het Economisch 
Programma op de agenda van PS ter besluitvorming. 
04-10-2016: Op 21 september is het Economisch Programma 
vastgesteld. Beoogd wordt om zowel de PPS-regeling als de 
scholingsvoucherregeling per 1-1-2017 operationeel te 
hebben. Als initiatiefnemer en aanjager van 
samenwerkingsverbanden zijn wij in 2016 gestart en zal de 
hele looptijd van het economisch programma uitgevoerd 
worden.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: : De uitvoering van de programmalijn is reeds 
gestart. 
11-01-2017: De uitvoering van de programmalijn is gestart. 

11-01-2017: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.

15-02-2017: Af te 
voeren door PS

Overzicht af te voeren moties 12 april 2017
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