Lijst van Moties Commissie Bestuur

Nr

Registratien
r.

Datum

B1

1249950

16.11.11

B10

1818788

Onderwerp/(korte) inhoud

Digitaal indienmogelijkheid moties en
CDA
amendementen
Spreken uit dat het wenselijk is tot een
digitale indiening van moties en
amendementen te komen en deze digitaal
te kunnen ondertekenen en ondersteunen.

11-11-2015
Informatievoorziening IPO
Verzoeken het college:
- Om de Staten bij voortduring te
informeren over de onderwerpen die op de
agenda's staan van de bestuurs-organen en
de Bestuurs Advies Commissies van het
IPO;
- voor het einde
van het jaar een procesvoorstel te sturen
aan de Staten over de wijze waarop de
Staten structureel zullen worden
betrokken bij de onderwerpen die in IPO
verband worden besproken.

B11

1922259

01.06.2016
Culturele participatie Dragen het college
op:
- te stoppen met het verder uitwerken en
doorgaan van het project" Het sentiment
van Flevoland";
- bij daadwerkelijke behoefte van
gemeenten, in samenwerking met
afzonderlijke gemeenten te komen tot een
gedegen probleemanalyse t.a.v. de zeer
verschillende problematiek;
- deze analyse nog in 2016 in de commissie
bestuur te bespreken en tot die tijd
terughoudend te zijn met het voeren van
gesprekken met organisaties over
mogelijke uitvoering;
- daarbij tevens aan te geven wat de
bovenregionale rol terzake is van de
provincie t.o.v. die gemeenten
- de geoormerkte middelen voor 2016 en
volgende jaren zonder oormerk te houden
in de stelpost nieuw beleid.

B12

1910155

PS
13.07.2016

Door:

Verzoeken het college om in de uitvoering van
de Randstadlobbystrategie aandacht te
besteden aan de innovatieve Flevolandse
landbouwsector en het Agrofoodcluster

Portefeuillehouder
Verbeek, L.

Planning/ Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Digitaal indienen: dit loopt als onderdeel van een pilot en zal in 2014 definitief worden ingevoerd.

04-02-2015: handhaven

Digitaal ondertekenen: hiervoor is de SGR afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. Deze staan
niet stil en worden door de SGR bijgehouden en beoordeeld op toepasbaarheid. Invoering hangt
mede af van gebruiksgemak

D66, CDA,
Stuivenberg, A. 11-02-2016: op 24 februari vindt een overleg plaats tussen Gedeputeerde Stuivenberg en
50Plus, SGP,
gedeputeerde Rijsberman en mevrouw Rotscheid en de heer Simonse
CU, PvdA,
13-05-2016: met mededeling #1860262, via de LIS van week 17 (29/4) ter beschikking gesteld,
PvdD,
hebben GS de Staten een procesvoorstel gedaan.
Senioren Plus
28-09-2016: Voor eind 2016 volgt een voortgangsrapportage.

VVD, CDA,
SGP, GL,
D66, 50PLUS

Leen Verbeek

27--09-2016: in de programmabegroting is opgenomen hoe dit is afgedaan. Het College heeft
besloten om gevolg te geven aan de oproep van de Staten om het project te staken.

27-09-2016: voorgesteld wordt tot afvoeren van deze lijst.

SGP

Rijsberman, M.

28-09-2016: Het verzoek is door de portefeuillehouder onder de aandacht gebracht van collega
gedeputeerde van provincie Noord-Holland die dit thema trekt. Tevens heeft de werkgroep
Europa van de provincie Flevoland dit onder de aandacht gebracht van de andere Regio Randstad
werkgroepen Europa tijdens de gezamenlijke vergadering op 6 september jl.

28-09-2016: voorgesteld wordt tot afvoeren van deze lijst.
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