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EMS EMS1 2553720 29-1-2020 Monitoring opvolging aanbevelingen 
RRK
Spreken uit:
Om aan elke Statenvoordracht waarmee 
over de aanbevelingen van de 
Rekenkamer besloten wordt, een 
beslispunt toe te voegen dat 
Gedeputeerde Staten opdraagt om 
Provinciale Staten na een jaar separaat 
te rapporteren over de bereikte 
voortgang en de geboekte resultaten 
m.b.t. de aanbevelingen. De griffie 
bewaakt hierbij de termijn via de Lange 
Termijn Agenda (LTA) van de 
Statencommissies.

50PLUS, PvdA, 
FvD

Fackeldey, J.A. BDO / 
Griffie

03-09-2020: Sinds het Jaarverslag 2019 wordt een monitor 
aanbevelingen Rekenkamer opgesteld. Daarnaast verwachten 
Provinciale Staten een voortgangsverslag een jaar nadat de 
aanbevelingen door PS zijn overgenomen. De griffie houdt dit in 
de gaten. Daarmee is deze motie uitgevoerd en kan worden 
afgevoerd. 

03-09-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

25-11-2020:
Motie kan worden 
afgevoerd

EMS EMS5 2619488 27-5-2020 Coronafonds Flevoland 
Dragen het college op:
1.	Om een budget (Noodfonds Corona) 
van maximaal 4 miljoen euro vrij te 
maken t.b.v. urgente maatregelen in 
het corona dossier die complementair 
zijn aan de maatregelen vanuit het Rijk, 
Provincie en Gemeenten;
2.	Dekking hiervoor te vinden in de 
algemene reserve;
3.	Het college te mandateren om 
corona gerelateerde maatregelen te 
nemen die en/of:
•	urgent en direct noodzakelijk zijn;
•	direct cofinanciering genereren;
•	een multiplier effect hebben;
4.	Provinciale Staten schriftelijk te 
informeren over de voorgenomen corona 
gerelateerde maatregelen;
5.	Bij de najaarsnota verantwoording af 
te leggen over de eventuele uitgaven 
uit het budget dat onder 1 is genoemd 
en dit te betrekken bij de toegezegde 
middellange en lange termijn aanpak.

VVD, 
GroenLinks, 
PvdA, D66, 
CDA, 
ChristenUnie

Hofstra, H.J. MO Er is opvolging gegeven aan deze motie. Het Corona Noodfonds is 
ingesteld. Via de Coronamonitor is gerapporteerd over de 
getroffen maatregelen. Verantwoording heeft plaatsgevonden in 
de najaarsnota. Behandeling van de najaarsnota heeft 
plaatsgevonden in de integrale commissie van 28 oktober jl. 
Statenbehandeling vindt plaats op 11 november. 

Voorgesteld 
wordt deze 
motie af te 
voeren. 

25-11-2020:
Motie kan worden 
afgevoerd

RND I14 2513505 13-11-2019 Transitiecoalitie Voedsel:
Verzoeken het college:
- Te onderzoeken of het aansluiten als 
provinciale overheid bij de 
Transitiecoalitie Voedsel mogelijk is
- Te onderzoeken of aansluiting bij de 
Transitiecoalitie Voedsel onze ambitie 
ondersteunt en versterkt
- Binnen 6 maanden te rapporteren naar 
Provinciale Staten over de uitkomsten 
van dit onderzoek en eventueel met 
voorstellen te komen om aan te sluiten 
bij deze Transitiecoalitie Voedsel

ChristenUnie, 
GroenLinks, 
CDA

Appelman, J.N.J. S&B 24-02-2020: beantwoording is in behandeling.
02-11-2020: Gedeputeerde Appelman heeft in de Staten 
mondeling op 10 juni 2020 in PS geantwoord dat Flevoland geen 
lid wordt van de Transitiecoalitie Voedsel om onderstaande 
reden:

Niet direct lid te worden van de transitiecoalitie voedsel. De 
thematiek van de transitiecoalitie sluit helemaal aan bij de 
ambitie van Flevoland in Landbouw Meerdere Smaken. Het zou 
ook een duidelijk signaal zijn om wel lid te worden. Echter: de 
werkwijze van de coalitie is vrij autonoom. De coalitie stuurt 
bijvoorbeeld zelfstandig brieven naar de minister. De 
meerwaarde voor de Flevolandse ontwikkelingen is niet meteen 
duidelijk. De Green Protein Alliance is wel lid. Daar is de 
provincie lid van, dus indirect zijn wij ook lid.
De netwerken waar we nu in investeren met vergelijkbare 
thematiek als de transitiecoalitie voedsel zijn Voedsel Verbindt, 
de city deal en ERIAFF.
Wel zijn en blijven we betrokken bij activiteiten van de 
transitiecoalitie voedsel. Met name Katharina en Ellen zijn hier 
actief vanwege de relatie met Floriade.
Ter info: provincie Zuid-Holland is als enige provincie wel lid. 

02-11-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

02-12-2020:
Motie kan worden 
afgevoerd
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