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27-5-2020

RND

RND10

2633758

24-6-2020

RND
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RND
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30-6-2021

Onderwerp + Dictum

Door:

Zekerheid voor B- en C-lijnen
JA21, CDA
Verzoeken het college:
Door betreffende specialisten
voorstellen te laten ontwikkelen
teneinde het PvE zodanig aan te passen
dat deze
-Jegens B- en C-lijnen zowel de
frequentie als de tijden waarop OV
aangeboden moet worden gedurende de
looptijd van de concessie gelijkwaardig
houdt met de uitvraag;
-De inzet van andere
mobiliteitsdiensten expliciet toelaat
voor de B- en C-lijnen, zolang deze
ingezet wordt voor de garantie op
vervoer;
-Alternatieve voorstellen voor de B- en
C-lijnen expliciet uitvraagt en deze ook
waardeert bij de beoordeling van de
inschrijvingen.
Meer transparantie en openheid, geen PvdD, 50PLUS
toegangspoortjes!
Verzoeken het college
- De herinrichting van het Provinciehuis
sober uit te voeren;
- Om als onderdeel van de herinrichting
de toegangspoortjes bij de ingang in het
Provinciehuis weg te halen;

Portefeuillehouder
Nieuw
Reus, J. de

Naam
afdeling
S&B

Appelman, J.N.J.

Advies
portefeuillehouder
21-06-2021: De door Provinciale Staten ingediende
18-10-2021:
amendementen op het ontwerp-Programma van Eisen (PvE)
Voorgesteld
voor de OV Concessie IJssel-Vecht worden verwerkt in een
wordt om tot
Reactienota. In deze nota staan ook de wensen en bedenkingen afvoeren van
van de reizigersadviesorganisaties, de gemeenten,
deze lijst over
belangenorganisaties en de Provinciale Staten van de provincies te gaan.
Overijssel en Gelderland. Op elke reactie komt een antwoord.
Ook wordt duidelijk of een reactie leidt tot een aanpassing van
het Programma van Eisen. De vaststelling van de Reactienota in
Gedeputeerde Staten is voorzien begin juli 2021.
18-10-2021: Door uitstel van start van de aanbesteding zijn de
documenten later dan was voorzien verstuurd. De reactienota
en het definitieve Programma van Eisen Concessie IJssel-Vecht
2023-2035 zijn met een toelichtende statenmededeling begin
september 2021 naar Provinciale Staten verstuurd.
Planning/ Stand van zaken

Advies Commissie
17-11-2021:
Commissie stelt
voor om de motie
af te voeren

29- 6-2021 In overleg met provinciesecretaris en directeur
Concernzaken is de voortgang / huidige stand van zaken van het
project Provinciehuis, Duurzaam en Gastvrij besproken.
Genoemde zaken worden meegenomen in de inventarisatie en
ontwerpfase.

18-10-2021:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

17-11-2021:
Commissie stelt
voor om de motie
af te voeren

Kwetsbare groepen coronadashboard
Verzoeken het college
• Antwoord te geven op bovengestelde
vragen alsmede actief te onderzoeken
of een ‘kwetsbare groepen
coronadashboard’ voor Flevoland van
toegevoegde waarde is, waarbij ook
afstemming is met gemeenten;
• Om Provinciale Staten voor de
Begrotingsbehandeling in het najaar van
2021 hierover nader te informeren.
Streef inclusieve arbeidsmarkt ook in
crisistijd actief na
Verzoeken het college:
te onderzoeken hoe een meer inclusieve
arbeidsmarkt, met name in de publieke
sector, in Flevoland gestimuleerd kan
worden en verzoeken het college om
Provinciale Staten voor de
Begrotingsbehandeling in het najaar van
2021 hierover nader te informeren en
gaan over tot de orde van de dag.

PvdA, SP,
GroenLinks,
DENK

Fackeldey, J.A.

S&B

21-06-2021: is ambtelijk in voorbereiding en komen we in het
najaar, voor begrotingsbehandeling, op terug.
18-10-2021: Halverwege oktober heeft Provinciale Staten een
mededeling ontvangen ter afdoening van deze motie (#2810681),
daar is de huidige stand van zaken weergegeven.

18-10-2021:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

17-11-2021:
Commissie stelt
voor om de motie
af te voeren

PvdA, SP,
GroenLinks,
DENK

Appelman, J.N.J. S&B

18-10-2021:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

17-11-2021:
Commissie stelt
voor om de motie
af te voeren

Stop de Verhuurdersheffing
Verzoeken het college:
- Bij het rijk actief te lobbyen voor de
afschaffing van deze verhuurdersheffing
en andere heffingen die het
investeringsvermogen van de
corporaties belemmeren, om sociale
huurwoningen, met aandacht voor
levensloopbestendig woningen,
starterswoningen te bouwen.
- Bij de minister te pleiten ervoor te
zorgen dat het opheffen van deze
belemmeringen en de middelen die in
het investeringsfonds van de
woningcorporaties terugvloeien, ook
daadwerkelijk voor bouwen van sociale
huurwoningen wordt gebruikt al dan
niet via een apart investeringsfonds.
Almere Sportstad van betekenis
Verzoeken het college:
- te onderzoeken of een programmalijn
"Almere Sportstad van betekenis" aan de
bestaande programmalijnen van het
Fods Verstedelijking Almere kan worden
toegevoegd, daarvoor sleutelprojecten
te formuleren en de resultaten aan de
Staten te presenteren.
Flevoland Bloeit
Verzoeken het college:
1.een campagne te starten ´Flevoland
bloeit´- waarbij,
2.Alle Flevolandse agrariërs een
bloemenmengsel pakket ontvangen die
onze waardering uitspreekt en direct
bijdraagt aan de biodiversiteit.
3.De kosten voor deze campagne te
dekken uit het overschot Natuurbeheer
2020 - Actieplan Biodiversiteit.
Provinciaal belang
datacenterontwikkelingen verwerken in
teksten van de MRA
Verstedelijkingsstrategie
Verzoeken het college:
-de belangen van Flevoland zoals
verwoord in het amendement A d.d. 9
juni jl. inzake tijdelijk provinciaal
belang voor datacenterontwikkelingen
in Flevoland goed te verwerken in de
teksten van de MRA
Verstedelijkingsstrategie.
In ieder geval toe te zien op de
volgende aspecten:
-Alleen te spreken van het gebied
Almere/Zeewolde als een potentieel
geschikte locatie voor een 4e
hyperconnectiviteitshub de specifieke
locatie Oosterwold uit de teksten in
Verstedelijkingsstrategie te verwijderen;
Daar waar er wordt gesproken over
tijdslijnen en “korte termijn besluit” in
relatie tot de locatie voor een 4e
hyperconnectiviteitshub tevens aan te
d t
th td t
t b l id

SP, 50PLUS,
Forum voor
Democratie

Reus, J. de

S&B

18-10-2021: Deze beantwoording staat ook in de begroting 2022.
Gedeputeerde Appelman heeft bij de behandeling van deze
motie aangegeven dat een stand van zaken geven m.b.t. de
cijfers voor Flevoland haalbaar zou zijn. Het UWV publiceert elk
kwartaal een overzicht, waarin de voortgang rond de
banenafspraken en beschut werk aangegeven worden. Uit deze
cijfers blijkt dat de doelstelling voor Flevoland voor het eerste
kwartaal 2021 het realiseren van 2486 banen is en dat er 2664
gerealiseerd zijn (zie bijlage ). Ook de realisatie van het aantal
banen bij de overheid laat, ondanks de coronacrisis, een stijging
zien van 206 (4e kwartaal 2020) naar 217 (1e kwartaal 2021). Zie
ook voor deze cijfers de bijlage.
De volledige rapportage banenafspraken 2021 eerste kwartaal is
te vinden via deze link:
21-09-2020: Uit antwoord statenvragen; Er heeft al een gesprek
plaatsgevonden met een aantal woningcorporaties en wij
hebben hen ondersteund in hun lobby de versoepeling van de
verhuurdersheffing alsmede het loslaten van de Markttoets tot
euro 1.000,-. Dit heeft bijgedragen aan het besluit van het rijk
om de markttoets voor corporaties geheel los te laten.
08-02-2021: is op verzoek van de staten gehandhaafd. Het
kabinet is demissionair en er komen binnenkort verkiezingen.
In de lobby bij de kabinetsformatie wordt dit onderwerp
meegenomen.
21-06-2021: Door de MRA wordt opnieuw het belang van de
afschaffing van de verhuurdersheffing aangekaart en ingebracht
op onder andere de formatietafel.
18-10-2021: De lobby t.a.v. de verhuurdersheffing gaat gewoon
door (zie voorgaand bericht).

21-09-2020:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.
18-10-2021:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

PVV

Reus, J. de

GE

27-10-2020: Bij mid-term review FVA in 2021 wordt dit
onderwerp meegenomen. 8-02-2021: Bij partiële herziening MJP
FVA 2021-2025 wordt dit onderwerp meegenomen. 09-07-2021:
Motie Sport is verwerkt in de partiële herziening van het MJP FVA
2021-2025 en vastgesteld in PS van 30/06/2021. Dit betekent dat
in de aankomende jaren FVA-middelen gereserveerd zijn voor
diverse sportactiviteiten en werkzaamheden. Hiermee is
invulling gegeven aan deze Motie.

09-07-2021:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze motie
van de lijst
over te gaan

04-12-2020: Omdat
de
verhuurdersheffing
nog niet is
afgeschaft wil de
commissie nog niet
tot afvoeren
overgaan. Vraag aan
het college is om
nog steeds te
blijven lobby'en bij
het rijk voor
afschaffing van de
verhuurdersheffing.
17-11-2021:
Commissie stelt
voor om de motie
af te voeren.
17-11-2021:
Commissie stelt
voor om de motie
af te voeren

VVD, JA21,
PVV, CDA,
SGP, FvD

Hofstra, H.J.

S&B

21-06-2021: De voorbereidingen zijn gestart.
18-10-2021: Op 18 augustus 2021 heeft provincie Flevoland
samen met LTO Noord Flevoland en FAC een geslaagde demodag
georganiseerd rondom het thema akkerranden. Daarbij konden
de deelnemers korting krijgen op een zaaimengsel voor 2022.

18-10-2021:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

17-11-2021:
Commissie stelt
voor om de motie
af te voeren

CDA,
GroenLinks,
VVD

Reus, J. de

S&B

18-10-2021: In overleg met het schrijversteam worden alle
teksten nagelopen. ‘Zeewolde’ wordt als plaatsaanduiding
veranderd in ‘Flevoland’.
In de tekst wordt toegevoegd dat de Provincie Flevoland en de
gemeente Almere aan een datacenterstrategie werken. Na
vaststelling van de datacenterstrategie kan pas een locatie
worden vastgelegd.
E.e.a. wordt verwerkt in de definitieve versie (versie 3) van het
verstedelijkingsconcept.

18-10-2021:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

17-11-2021:
Commissie stelt
voor om de motie
af te voeren

RND

I15

2513509

PvdD
13-11-2019 Opvangmogelijkheden binnen de
provincie voor zieke en gewonde
inheemse wilde dieren
Verzoeken het college:
- te onderzoeken of in samenspraak met
de bestaande opvangcentra voor
inheemse wilde dieren en de zes
gemeenten, er mogelijkheden zijn om
(centraal) in de provincie Flevoland een
gezamenlijke opvanglocatie te
realiseren voor wilde inheemse dieren
die ziek of gewond zijn;
- de benodigde financiële steun op te
nemen in de begroting van 2021, en de
zes gemeenten te verzoeken hier tevens
een financiële bijdrage aan te leveren

Hofstra, H.J.

S&B

24-02-2020: We hebben contact gezocht met volgende
opvangcentra:
-Vogelopvang Midden Nederland, Naarden
-De Toevlucht, Amsterdam
-Egel- en Vogelopvang Kampen
-De Fûgelhelling, Ureterp
Er is geïnventariseerd hoeveel dieren men opvangt vanuit
Flevoland en gevraagd om advies aangaande het opstarten van
een nieuwe opvang in Flevoland.
De verzamelde gegevens verwerken we in een ambtelijk advies.
De planning is dat deze voor 1 maart naar de Staten kan.
20-04-2020: Eind april wordt u hierover geïnformeerd. De
vertraging is mede ontstaan, doordat er een nieuwe aanvraag is
voor een asiel in Zwolle. Deze vangen dieren op uit de NOP en
Urk.
02-06-2020: Op 20-5-2020 heeft gedeputeerde Hofstra een
Statenmededeling #2592764 verstuurd m.b.t. Beantwoording
motie 34 ‘Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke
en gewonde inheemse wilde dieren’. Daarmee is deze motie
afgehandeld.

02-06-2020:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.
18-10-2021:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

04-12-2020: de
commissie wil de
motie nog niet
afdoen omdat hier
door partijen nog
op terug wordt
gekomen.
17-11-2021:
Commissie stelt
voor om de motie
af te voeren

