Lijst van Toezeggingen Commissie Bestuur

Nr

Datum

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuille-houder

Griffiecommissaris

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

B-1

20-03-2013 Besluit-vormende vergadering, Op het onderwerp fractiesplitsing komt het Presidium terug
wijziging verordening
met een nader, aanvullend voorstel.
fratcieondersteuning

B-10

11-06-2014 Perspectief nota

B-12

03-09-2014 Onderzoek Randstedelijke
Rekenkamer , Openbaar,
tenzij.

B-20

04-02-2015 Vaststellen Lijst van Moties van Aan de hand van Motie BS02 welke afgevoerd wordt ontstaat Lodders, J.
4 februari 2015 (inclusief 14
de volgende nieuwe Toezegging. Portefeuillehouder Lodders
zegt toe dat de commissie actief geïnformeerd wordt over het
januari 2015)
advies door de Bezwaarschriftencommissie en het besluit en
eventuele motivering van het college/portefeuillehouder na
afronding van de procedure. Dit kan dus na de huidige Staten
periode zijn.

04-10-2016: GS hebben in hun vergadering van 24 maart 2015 (nota
04-10-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
met kenmerk 1714850) het door BenW Urk ingediende bezwaarschrift van deze lijst over te gaan.
gegrond verklaard en de verleende subsidie voor de restauratie van
het orgel van de Bethelkerk alsnog vastgesteld op het verleende
bedrag van van € 226.000. Door toezending van de interne openbare
besluitenlijst van deze vergadering , zijn de statenleden geïnformeerd.

B-24

13-05-2015 Kadernota Verbonden Partijen

De heer Verbeek zegt toe dat er wordt uitgezocht op welke
Rijsberman, M.
manier De Staten geïnformeerd kunnen worden over De
reguliere rapportages over het functioneren van De verbonden
partijen

09-11-2015: De kadernota is op dit onderdeel aangevuld. Het college
heeft een toezegging tot nadere uitwerking gedaan (Cie Bestuur 7
oktober 2015).
21-12-2015: ongewijzigd
10-02-2016: ongewijzigd
13-04-2016 Zie ook toezegging 39. Concept protocol voorbereid en
ambtelijke toetsing vindt plaats.
27-09-2016: er is een protocol informatievoorziening verbonden
partijen opgesteld. Zie toezegging 39.

B-25

13-05-2015 Jaarstukken 2014

De heer Appelman zegt toe dat de inventarisatie van de
impactanalyse aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

01-10-2015: De definitieve impactanalyse is naar verwachting het
vierde kwartaal 2015 gereed. De commissie Bestuur wordt via
mededeling geinformeerd.
03-12-2015: Impactanalyse loopt mogelijk door naar het eerste
kwartaal 2016.
13 april 2016: 13/4/2016 De impactanalyse zal voor het zomerreces in
de commissie bestuur worden behandeld.
10-05-2016: geen wijzigingen
06-06-2016: Gezien de volle commissieagenda's zal - op advies van de
statengriffie - gekozen worden voor een mededeling. Op basis daarvan
kan PS kenbaar maken of ze het onderwerp al-dan-niet willen
agenderen
30-06-2016: Geen wijzigingen
28-08-2016: Mededeling is behandeld in commissie Bestuur van 6-72016.
28-08-2016: Geadviseerd wordt om tot
afvoeren van de lijst over te gaan.

B-39

07-10-2015 kadernota verbonden partijen

Het in de kadernota gebruikte woordje ‘kunnen’ (blz. 7)
Rijsberman, M.
betekent in ‘staat stellen’, niet een keuze. Desondanks zal dit
worden verwijderd uit de kadernota. GS komt met een
concretisering in de vorm van een protocol met
werkafspraken over o.a. de informatievoorziening naar de
commissie. Dit protocol vormt een nadere duiding van de
kadernota. De aanvullende nota van de RRK wordt daarin
betrokken.

06-11-2015: Concretisering in de vorm van een protocol van
werkafspraken volgt.
13-04-2016: Het protocol is in concept klaar en wordt ambtelijk
getoetst voordat het aan GS wordt voorgelegd.
27-09-2016: Het protocol is via GS voorgelegd aan Provinciale Staten.
Na een toelichting in de beeldvormende ronde vindt opiniërende
bespreking plaats op 28 september en besluitvorming in PS op 26-102016.

B-41

14-10-2015 Zomernota 2015

De portefueillehouder zegt toe in de commissie terug te
komen met een notitie over het voorspellend vermogen, de
balans tussen verantwoording over beleid/financiën en de
verbetering van de sturingsmogelijkheden van de P&C nota’s
en dit in een intervisiegroep verder te ontwikkelen. (let op
verbinding met toezegging D26 commissie Duurzaamheid)

13-04-2016: Wordt betrokken bij de intervisiegroep P&C.
10-052016: geen wijzigingen
06-06-2016: geen wijzigingen
28-08-2016: Loopt. Paraplunota P&C is in intervisiegroep behandeld.
Nota Anders ramen volgt 21 september.
20-09-16: geen wijzigingen

Besluit commissie

De verordening zal in het vierde kwartaal 2015 worden geactualiseerd. nvt

06.07.2016 Handhaven

Bij de nieuwe webcasting per 1 oktober zal de zoekfunctie
Verbeek, L.
zijn ingericht. In oktober kan PS toetsen of het aan de wensen
van PS voldoet.

Middels NotuBiz is deze zoekfunctie inmiddels ingericht. De griffie
zorgt voor presentatie hierover

06.07.2016: Handhaven

De heer Verbeek zegt toe dat er over twee jaar een evaluatie Verbeek, L.
zal plaatsvinden omtrent de wijze waarop de
verbeteringsvoorstellen in de praktijk verlopen.

28-09-2016: geen wijzigingen

Appelman, J.N.

Stuivenberg, A.
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De presentatie heeft plaatsgevonden. Griffie
onderzoekt mogelijkheden en kosten verdere
ontsluiting archief commissievergaderingen.

06.07.2016: Handhaven

27-09-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

27-09-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.
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B-45

14-10-2015 Zomernota 2015

De portefeuillehouder zegt toe de commissie bestuur via een
mededeling op de hoogte te houden over ontwikkelingen
rondom ‘zero based budgetting’.
30-06-2016: is gecheckt. In de LIS van 19/11 is dit onderdeel
geweest.

Stuivenberg, A.

B-53

14-10-2015 Programmabegroting

De portefeuillehouder zegt toe in de begroting van 2017, voor Lodders, J.
wat betreft het programma sport, meer gebruik te maken van
Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)

06-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-11-2015: Hier wordt in 2016 invulling aangegeven.
11-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Op dit moment wordt gewerkt aan een digitale monitor
sportbeleid. Deze zal dit jaar (net voor- of na de zomer) te informatie
naar PS gaan.
27-06-2015: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Zie mededeling 1929381.

B-55

14-10-2015 Programmabegroting

De portefeuillehouder zegt toe een mededeling of notitie over Stuivenberg, A.
CMO toe te sturen aan de commissie als er meer duidelijkheid
is.

06-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-11-2015: Naar verwachting komt de mededeling in het voorjaar
2016.
08-01-2016: Geen wijzigingen.
08-02-2016: Geen wijzigingen.
14-03-2016: Er ligt een verzoek aan de Griffie voor een beeldvormende
ronde met een presentatie door CMO Flevoland.
11-04-2016: Een mededeling is in voorbereiding.
09-05-2016: Een mededeling CMO volgt in juni 2016.
06-06-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: CMO heeft een concept Stappenplan gemaakt voor een
toekomstbestendige positionering van CMO Flevoland binnen het
sociale domein. In september/oktober worden PS geinformeerd (in
plaats van juni 2016).
22-08-2016: Geen wijzigingen.
19-09-2016: Geen wijzigingen.

06.07.2016: handhaven

B-56

11-11-2015 Programmabegroting

De portefeuillehouder zegt toe periodiek de commissie
Stuivenberg, A.
bestuur te informeren over de actuele ontwikkelingen binnen
het IPO(-bestuur).

13-04-2016: er heeft een gesprek plaatsgevonden; terzake is een GSvoorstel + Mededeling PS voorbereid; in april geagendeerd voor GS.
27-09-2016: De commissie Bestuur wordt voor eind 2016 geinformeerd
over de actuele ontwikkelingen binnen het IPO(bestuur, aan de hand
van de prioritaire IPO-agenda/meerjarenagenda. De meerjarenagenda
kent vier strategische trajecten: “Openbaar Bestuur”, “Sociaaleconomische ontwikkeling van de regio”, “Nationale Omgevingsvisie”
en “Landschapsagenda” .
Het IPO maakt een omslag naar een nieuwe werkwijze gericht op
versterking van het strategisch vermogen. De informatievoorziening zal
hierop worden afgestemd.
In de rapportage zal een overzicht worden gegeven van de IPO-inzet,
Flevolandse inzet en de voortgang van majeure IPO-dossiers.

06.07.2016: handhaven

B-57

11-11-2015 Programmabegroting

De portefeuillehouder zegt toe interbestuurlijk toezicht (IBT), Rijsberman, M.
Flevolandse samenwerkingsagenda en de
bestuurskrachtmeting in het derde kwartaal van 2016 te
agenderen in de commissie bestuur.

27-09-2016: Dit najaar volgt een mededeling waarin wordt ingegaan op
de kwaliteit van het openbaar bestuur in relatie tot regionale
samenwerking. De staten zijn op 1 juni 2016 per mededeling
geïnformeerd over het interbestuurlijk toezicht (IBT). Voor de
commissie bestuur is op 6 juli 2016 een presentatie gehouden over IBT.

06.07.2016: handhaven

B-69

09-12-2015 Rondvraag Dienstreizen

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat GS beoordeelt van
Verbeek, L.
welke dienstreizen de staten in de toekomst de afweging van
GS zullen ontvangen en worden daarover geïnformeerd.

16-03-2016: een mededeling is in voorbereiding
28-09-2016: geen wijzigingen

06.07.2016 Handhaven

B-70

09-12-2015 Rondvraag vergunningenregister De portefeuillehouder zal nagaan hoe het
vergunningenregister op de nieuwe website van de provincie
een plaats heeft gekregen.

26-02-2016: mededeling is in voorbereiding
11-05-2016: de toezegging is gedaan. Deze komt na behandeling in GS
weer in de Staten.
3006-2016: deze toezegging is afgedaan

06.07.2016 Handhaven

Stuivenberg, A.

13-04-2016 Wordt betrokken bij de intervisiegroep P&C.
06-06-2016: geen wijzigingen
30-06-2016: Geen wijzigingen
28-08-2016: Nota Anders ramen wordt op 21 september behandeld in
intervisiegroep P&C.
20-09-16: geen wijzigingen
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25-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
23.03.2016: laten staan. Cie wil zien
van deze lijst over te gaan.
welke invulling eraan gegeven wordt.;
22-08-2016: voorgesteld wordt om tot afvoeren van 06.07.2016: handhaven
deze lijst over te gaan.
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B-75

27-01-2016
PS vergadering 'wensen en
bedenkingen inzake het
ontwerp besluit GS voor het IFA
project "De Innovatiefabriek'

B-78

B-81

17-02-2016 Toezichtbrief BZK 2016

24.02.2016

PS vergadering 9a.
Initiatiefvoorstel fractie SGP:
‘Verantwoording over
rechtmatigheid inkoop- en
aanbestedingsbeleid’

De voorzitter van Provinciale Staten zegt toe dat hij samen
met de griffier met een notitie komt over de procedure
wensen en bedenkingen.

Verbeek, L.

De portefeuillehouder zegt toe de fractie van 50+ inzicht te
verschaffen in de vaststelling van de meerjarenplannen door
de Staten.

Stuivenberg, A.

De portefeuillehouder zegt toe dat ruim voor de zomer - voor Verbeek, L.
de bespreking van het normenkader - het college het proces
rondom inkoop - en aanbesteding aan de hand van een notitie
in de commissie Bestuur zal toelichten , alsmede het interne
controlesysteem. Hierbij wordt toegelicht welke afwegingen
gemaakt worden bij afwijking van het bestaande kader. In
het najaar wordt het normenkader vastgesteld.

B-82

11.05.2016

Jaarrekening 2015

Portefeuillehouder de heer Stuivenberg zegt toe schriftelijk

11.05.2016

Jaarrekening 2015

aflossen van de lening aan de Thuishaven Reedewaard.
Portefeuillehouder de heer Rijsberman zegt toe schriftelijk

13-04-2016 In voorbereiding
05-2016: geen wijzigingen

10-

28-08-2016: Loopt.
30-08-2016: Op 30 juni is met een schriftelijke mededeling IFA
(#1930145) onder punt 6 antwoord gegeven op de gestelde vragen
inzake Thuishaven Reedewaard.

Rijsberman, M.

25-07-2016: Zie (verzamel-)mededeling 1915971 d.d. 24-05-2016.

Stuivenberg, A.

27-06-2016: Een mededeling is in voorbereiding.
22-08-2016: Geen wijzigingen.
19-09-2016: Geen wijzigingen
04-10-2016: Geen wijzigingen.

Stuivenberg, A.

22-08-2016: is door gedeputeerde op 29 juni 2016 in de AB OFGV aan
de orde gesteld.

terug te komen op welke termijn de notitie over de
B-85

11.05.2016

B-87

25.05.2016

uitwijkvoorziening wordt verwacht.
Portefeuillehouder de heer Stuivenberg zegt toe dat er een
toelichting komt over de subsidiebesluiten die onder
toepassing van de hardheidsclausules zijn bekrachtigd. Deze
staan in de GS besluitenlijst van 26 april 2016.
PS vergadering, agendapunt 9e De gedeputeerde zegt toe het opleidingsbudget van de OFGV
Zienswijze OFGV

B-88

25.05.2016

PS-vergadering, bij motie 8

B-89

15.06.2016

Procedurergeling Bezwaar en
Beroep

06.07.2016 Handhaven

05-04-2016: In voorbereiding
1005-2016: geen wijzigingen
06-06-2016: mededeling ten aanzien van het normenkader is in
voorbereiding
30-06-2016: wordt besproken in Cie Bestuur op 7 sept. 2016 (edoc
1909815)
28-08-2016: Geen wijzigingen.
20-09-16: de werking van het normenkader rechtmatigheid is
besproken in Cie Bestuur op 7 september en kijgt op 28 september een
vervolg.
28-09-2016: Behandeling notitie staat geagendeerd de vergadering van
23 november 29016

Stuivenberg, A.

terug te komen op de wijze waarop omgegaan wordt met het
B-84

06.07.2016 handhaven

in de Algemene Vergadering aan de orde te zullen stellen.
De heer Verbeek zegt voorafgaand aan de
Verbeek, L.
begrotingsbehandeling een notitie/ mededeling toe , die u
ook vraagt in uw motie Participatiewet, met daarin aandacht
voor :waar staan we, wat zijn de leerervaringen en onze
ambities.
De heer Verbeek zegt toe te controleren of de wijzigingen
Verbeek, L.

28-09-2016: Er is een monitor bezwaar en beroep 2015; deze wordt in

alleen tekstueel zijn. Indien dit niet zo is zal hij dit

week 39 aan PS aangeboden middels mededeling (#1959210)

30-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren

van de lijst over te gaan.
25-07-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van de lijst over te gaan.

22-08-2016: voorgesteld wordt om tot afvoeren van
deze lijst over te gaan.

B-90

15.06.2016

IFA jaarrapportage 2015

terugkoppelen.
De heer Verbeek zegt toe een staatje met de
werkgelegenheid toe te sturen, indien mogelijk

Verbeek, L.

betreffende het proces en mogelijke verbeteringen t.b.v. PS.
30-08-2016: Op 30 juni is met een schriftelijke mededeling (#1930145) 30-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
antwoord gegeven op de gestelde vragen inzake IFA jaarrapportage

B-91

15.06.2016

IFA jaarrapportage 2015

gespecificeerd naar leeftijdscategorie.
De heer Verbeek zegt toe uit te zoeken of de planning van de Verbeek, L.
innovatiefabriek verloopt zoals gepland. Indien dit niet zo is

2015.
van de lijst over te gaan.
30-08-2016: Op 30 juni is met een schriftelijke mededeling (#1930145) 30-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
antwoord gegeven op de gestelde vragen inzake IFA jaarrapportage

B-92

15.06.2016

IFA jaarrapportage 2015

wordt dit doorgegeven aan de commissie.
De heer Stuivenberg zegt toe te checken of de stukken die de Stuivenberg, A.
commissie heeft gehad overeenkomen met de getekende

2015.
van de lijst over te gaan.
30-08-2016: Op 30 juni is met een schriftelijke mededeling (#1930145) 30-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
antwoord gegeven op de gestelde vragen inzake IFA jaarrapportage

B-93

15.06.2016

IFA jaarrapportage 2015

versie.
De heer Stuivenberg zegt toe de antwoorden op de technische Stuivenberg, A.
vragen toe te sturen.

2015.
van de lijst over te gaan.
30-08-2016: Op 30 juni is met een schriftelijke mededeling (#1930145) 30-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van de lijst over te gaan.
antwoord gegeven op de gestelde vragen inzake IFA jaarrapportage

B-94

06.07.2016

NLE jaarrekening en
jaarverslag 2015

B-95

06.07.2016

Lening BNG

B-96

06.07.2016

Mededeling Interbestuurlijk
toezicht (IBT)

Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe uit te zoeken of de

Rijsberman, M.

NLE jaarrekening en jaarverslag 2015 ter besluitvorming in
plaats van ter informatie aan PS voorgelegd moet worden.
Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe de cijfers nader te
onderbouwen.
Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe dat wijzigingen in
ontwikkeling van het oordeel in niet adequaat worden
doorgegeven.

Stuivenberg, A.
Rijsberman, M.

2015.
22-08-2016: Met de Griffie afgesproken dat jaarrekening en jaarverslag
worden geagendeerd in de commissievergadering van 28 september
2016.
19-09-2016: Geen wijzigingen.
28-08-2016: Loopt.
20-09-16: geen wijzigingen
27-09-2016: O.b.v. deze toezegging informeren GS PS indien GS in het
kader van IBT de prestaties van een gemeente op een bepaald
werkterrein beoordelen als niet-adequaat. Deze toezegging geldt voor
onbepaalde tijd.
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B-97

06.07.2016

Batavialand

Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe de aanbevelingen om Rijsberman, M.
te zetten in toezeggingen.

22-08-2016: Gedeputeerde heeft de toezeggingen, zoals gedaan in de
commissie Bestuur van 6 juli 2016, mondeling samengevat aan het
begin van de behandeling van Batavialand in PS van 13 juli 2016.

19-09-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

B-98

06.07.2016

Bij rondvraag

Portefeuillehouder Rijsberman zegt namens de heer Verbeek

27-09-2016: inmiddels is de brief ook aan de Staten verstuurd.

27-09-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren

Verbeek, L.

toe dat de dat de ‘Brief provincie Flevoland tbv
verkiezingsprogramma’s Tweede
B-99

PS
13.07.2016

Bij vragen halfuurtje

B-100

PS
13.07.2016

Europa strategie regio
randstad en Europastrategie
Flevoland

kamerverkiezingen’(CLT/1925347) aan PS wordt verstuurd.
Portefeuillehouder Verbeek zegt toe dat er medio
Verbeek, L.
oktober/november een mededeling komt waarin de
jaarrapportage van de commissie Bezwaar en Beroep wordt
betrokken. Hierin zal ook aandacht zijn voor de borging van
de kwaliteit van het proces, en lessen die hieruit te trekken
zijn, mede naar aanleiding van de casus die de Partij voor de
Dieren heeft aangedragen.
Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe te onderzoeken of het Rijsberman, M.
mogelijk is lid te worden van het netwerk CPMR, ter
versterken van de visserijlobby.

van deze lijst over te gaan.
24-08-2016: Is geagendeerd voor PO BDO van 5 september
28-09-2016: Er is een monitor bezwaar en beroep 2015; deze wordt in
week 39 aan PS aangeboden middels mededeling (#1959210)
betreffende het proces en mogelijke verbeteringen t.b.v. PS.

28-09-2016: Deelname aan het Europese netwerk CPMR wordt op dit
moment onderzocht op voor- en nadelen en uitgewerkt in een advies.
CPMR staat voor Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe.
De verwachting is dat in november PS de gevraagde informatie kan

B-101

PS
13.07.2016

Europa strategie regio
randstad en Europastrategie
Flevoland

Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe de commissie kort na Rijsberman, M.
het reces bij te praten over de mogelijke kansen en gevolgen
van Brexit voor Flevoland.

worden verstrekt.
28-09-2016: Naar aanleiding van de statenvragen van D66 is 19 juli een 28-09-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
notitie aan PS gestuurd over de verwachte gevolgen van Brexit.
In de eerstvolgende Werkgroep Europa d.d. 26 oktober zal; de
portefeuillehouder de laatste stand van zaken delen.
van deze lijst over te gaan.

B-102

PS
13.07.2016

Batavialand

PS
13.07.2016

Batavialand

Cie
07.09.2016

Mededeling Normenkader
Rechtmatigheid 2016

Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe aan Batavialand een
sluitende businesscase te vragen bij de subsidieaanvraag.
Gedeputeerde Staten geeft daarover bij de verdere
voorstellen aan PS een oordeel en betrekt in dat oordeel (1)
of de businesscase voldoende zicht biedt op een gezonde
bedrijfsvoering. En (2) de verwachte bezoekersaantallen
betrokken.
Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe dat het genoemde
besluit bij beslispunt 1 in het Statenvoorstel een
Statenbesluit berteft.
De heer Rijsberman zegt toe, binnen twee weken, te komen

Rijsberman, M.

22-08-2016: Batavialand is na 13 juli 2016 gevraagd om een realistische
businesscase en GS zal in het Statenvoorstel, waarvan de behandeling
wordt verwacht op 26 oktober 2016, een oordeel geven.
19-09-2016: Behandeling zal naar verwachting in december 2016
plaatsvinden.

Rijsberman, M.

22-08-2016: In het Statenvoorstel, dat op 13 juli 2016 is behandeld,
stellen GS vier beslispunten voor aan PS.
19-09-2016: Geen wijzigingen.

Stuivenberg, A.

20-09-16: loopt:
28-09-2016: planning besproken met commissie. Notitie geagendeerd
voor commissieveegadering van 23 n ovember 2016

met een planning wanneer de commissie de notitie kan
verwachten, welke het proces rondom inkoop- en
aanbestedingen toelicht (Deze notitie is onderdeel van de
toezegging B-81). Hierbij wordt ook doorgegeven wanneer het
Normenkader voor het laatst door PS is vastgesteld.
De heer Rijsberman zegt toe dat er een mededeling aan komt
over de invulling van de middelen Jeugdzorg.

B-103

Cie
07.09.2016

Rondvraag

B-104

Cie
28.09.2016

Onderzoeksrapport RRK:

Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe dat de
behandeltermijn wordt gekoppeld aan de

B-105

Cie
28.09.2017

Informatieveiligheid
Onderzoeksrapport RRK:
Informatieveiligheid

begrotingsbehandeling 2018.
Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe dat de vragen over

Stuivenberg, A.

de OFGV middels een mededeling worden beantwoord.
Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe, naar aanleiding van

Stuivenberg, A.

B-106

Cie
28.09.2018

Protocol verbonden partijen

04-10-2016: Een aanvraag van de gemeenten is in behandeling
genomen. College GS zal naar verwachting op 25 oktober 2016 een
besluit hierover nemen. PS Cie Bestuur wordt op 23 november 2016
geïnformeerd.
Stuivenberg, A.

een vraag door de PVV over de gemeenschappelijke regeling
NLE, een schriftelijke reactie te geven over de bestuurlijke
inzet van GS in relatie tot het integriteitsvraagstuk.

Lijst toezeggingen voormalig commissie P en C
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Lijst van Toezeggingen Commissie Bestuur

PC-05 -->
wordt B-44

05-03-2014 Notitie Zero based budgetting
(Zbb) (motie 74)

De gedeputeerde zegt toe in de eerstkomende commissie
Witteman, M.
Planning en Control te komen met een behandelschema voor
de invulling van de geuite wensen. Na de zomer verschijnt er
dan een startnotitie. De commissie dringt aan op
vingeroefeningen met Zbb niet gerelateerd aan het huidige
begrotingsproces, in de commissie Pen C samen met college
en ambtelijke organisatie en na verloop van tijd een
terugkoppeling naar de statencommissie. De meerderheid
dringt aan op 1 nader te bepalen onderwerp. Men staat open
voor een bredere insteek dan alleen Zbb

April 2014: De procesnotitie is geaccordeerd door de commissie
Planning en Control. De aanpak volgt in het najaar.
September 2014: In de commissie PenC van oktober worden de
betreffende begrotingsposten vastgesteld.
In de commissie PenC van december wordt het resultaat van de
toepassing van ZBB over deze begrotingsposten gepresenteerd.
23-01-2015: De bespreking van het ZBB-rapport heeft inmiddels
plaatsgevonden tijdens de Cie P&C vergadering d.d. 14-01-2015. De
Cie heeft aangegeven dat de gedeputeerde voldaan heeft aan zijn
toezegging.
28-08-2016: geen wijzigingen.
Zie advies 23-01-2015: Afvoeren van lijst.
Zie advies van 20-05-2015:
Afvoeren. Wordt betrokken bij de nadere uitwerking van het nieuwe
coalitieakkoord.
Reactie 01-10-2015:
Afvoeren van lijst is opgenomen in CUP2015-2019 voor de jaren
2019/2019.
10-052016: Wordt betrokken bij de intervisiegroep P&C.
06-06-2016: geen wijzigingen
20-09-16: geen wijzigingen
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23-01-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

14-01-2015: handhaven
23-03.2016: ihkv de intervisiegroep laten
staan.

