
Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuille-houder Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

B-20 04-02-2015 Vaststellen Lijst van Moties van 4 februari 2015 
(inclusief 14 januari 2015)

Aan de hand van Motie BS02 welke afgevoerd wordt 
ontstaat de volgende nieuwe Toezegging. 
Portefeuillehouder Lodders zegt toe dat de 
commissie actief geïnformeerd wordt over het 
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.   

Lodders, J. 04-10-2016: GS hebben in hun 
vergadering van 24 maart 2015 
(nota met kenmerk 1714850) 
het door BenW Urk ingediende 
bezwaarschrift 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.

04-10-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

B-24 13-05-2015 Kadernota Verbonden Partijen De heer Verbeek zegt toe dat er wordt uitgezocht 
op welke manier De Staten geïnformeerd kunnen 
worden over De reguliere rapportages over het 
functioneren van De verbonden partijen

Rijsberman, M. 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. 

27-09-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.
Besluitvorming heeft 
plaatsgevonden in PS 26 
oktober 2016. eDocs 
1919165, 1787403

B-25 13-05-2015 Jaarstukken 2014 De heer Appelman zegt toe dat de inventarisatie 
van de impactanalyse aan Provinciale Staten wordt 
voorgelegd.

Appelman, J.N. 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 6-7-2016.                                                                             

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) 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. 

Rijsberman, M. 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 26-10-
2016.

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

B-53 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe in de begroting van 
2017, voor wat betreft het programma sport, meer 
gebruik te maken van Kritieke Prestatie Indicatoren 
(KPI’s)

Lodders, J. 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.

25-11-2015: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.
22-08-2016: voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.
05-12-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

23.03.2016: laten staan. Cie 
wil zien welke invulling 
eraan gegeven wordt.; 
06.07.2016: handhaven

B-82 11.05.2016 Jaarrekening 2015  Portefeuillehouder de heer Stuivenberg zegt toe 
schriftelijk terug te komen op de wijze waarop 
omgegaan wordt met het aflossen van de lening aan 
de Thuishaven Reedewaard.

Stuivenberg, A. 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.

30-08-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
de lijst over te gaan.

B-84 11.05.2016 Jaarrekening 2015  Portefeuillehouder de heer Rijsberman zegt toe 
schriftelijk terug te komen op welke termijn de 
notitie over de uitwijkvoorziening wordt verwacht.

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

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

B-85 11.05.2016 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.

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.
07-11-2016: Zie mededeling 
1930147.

07-11-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.



B-87 25.05.2016 PS vergadering, agendapunt 9e Zienswijze OFGV De gedeputeerde zegt toe het opleidingsbudget van 
de OFGV in de Algemene Vergadering aan de orde te 
zullen stellen.

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

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

B-90 15.06.2016 IFA jaarrapportage 2015 De heer Verbeek zegt toe een staatje met de 
werkgelegenheid toe te sturen, indien mogelijk 
gespecificeerd naar leeftijdscategorie. 

Verbeek, L. 30-08-2016: Op 30 juni is met 
een schriftelijke mededeling 
(#1930145) antwoord gegeven 
op de gestelde vragen inzake 
IFA jaarrapportage 2015. 

30-08-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
de lijst over te gaan.

B-91 15.06.2016 IFA jaarrapportage 2015 De heer Verbeek zegt toe uit te zoeken of de 
planning van de innovatiefabriek verloopt zoals 
gepland. Indien dit niet zo is wordt dit doorgegeven 
aan de commissie.

Verbeek, L. 30-08-2016: Op 30 juni is met 
een schriftelijke mededeling 
(#1930145) antwoord gegeven 
op de gestelde vragen inzake 
IFA jaarrapportage 2015. 

30-08-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
de lijst over te gaan.

B-92 15.06.2016 IFA jaarrapportage 2015  De heer Stuivenberg zegt toe te checken of de 
stukken die de commissie heeft gehad 
overeenkomen met de getekende versie.

Stuivenberg, A. 30-08-2016: Op 30 juni is met 
een schriftelijke mededeling 
(#1930145) antwoord gegeven 
op de gestelde vragen inzake 
IFA jaarrapportage 2015. 

30-08-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
de lijst over te gaan.

B-93 15.06.2016 IFA jaarrapportage 2015 De heer Stuivenberg zegt toe de antwoorden op de 
technische vragen toe te sturen.

Stuivenberg, A. 30-08-2016: Op 30 juni is met 
een schriftelijke mededeling 
(#1930145) antwoord gegeven 
op de gestelde vragen inzake 
IFA jaarrapportage 2015. 

30-08-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
de lijst over te gaan.

B-94 06.07.2016 NLE jaarrekening en jaarverslag 2015 Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe uit te 
zoeken of  de NLE jaarrekening en jaarverslag 2015 
ter besluitvorming in plaats van  ter informatie aan 
PS voorgelegd moet worden.

Rijsberman, M. 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.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: De NLE 
jaarrekening en het jaarverslag 
2015 worden ter kennisname 
toegezonden.

05-12-2016: voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

B-95 06.07.2016 Lening BNG Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe de cijfers 
nader te onderbouwen. 

Stuivenberg, A. 28-08-2016: Loopt.
20-09-2016: geen wijzigingen
27-10-2016: geen wijzigingen. 
De toezegging is afgehandeld. 
Een mededeling is geplaatst op 
de LIS van 27-10-2016 (e-docs 
1981390)

27-10-2016: voorgesteld 
wordt om tot afvoering van 
de lijst over te gaan

B-97 06.07.2016 Batavialand Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe de 
aanbevelingen om te zetten in toezeggingen. 

Rijsberman, M. 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 toe dat de dat de ‘Brief provincie Flevoland 
tbv verkiezingsprogramma’s Tweede 
kamerverkiezingen’(CLT/1925347) aan PS wordt 
verstuurd. 

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

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

B-101 PS 13.07.2016 Europa strategie regio randstad en 
Europastrategie Flevoland

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

Rijsberman, M. 28-09-2016: Naar aanleiding van 

de statenvragen van D66 is  19 

juli een 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.

28-09-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

B-101-1 PS 13.07.2016 Batavialand 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.

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.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Zie edocs 1950814.

05-12-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

B-101-2 PS 13.07.2016 Batavialand Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe dat het 
genoemde besluit  bij beslispunt 1 in het 
Statenvoorstel een Statenbesluit berteft. 

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.
04-10-2016: Is op deze wijze 
opgenomen in het verslag van 
de statenvergadering van 13 
juli 2016.

04-10-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

B-102 Cie 07.09.2016 Mededeling Normenkader Rechtmatigheid 2016 De heer Rijsberman zegt toe, binnen twee weken, 
te komen 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. 

Stuivenberg, A. 20-09-16: loopt:
28-09-2016: planning besproken 
met commissie. Notitie 
geagendeerd voor 
commissieveegadering van 23 
november 2016
06-12-2016 is er een 
mededeling over het 
normenkader naar PS gestuurd 
eDocs 1998544.



B-103 Cie 07.09.2016 Rondvraag De heer Rijsberman zegt toe dat er een mededeling 
aan komt over de invulling van de middelen 
Jeugdzorg.

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.
07-11-2016: Op 25 oktober 2016 
hebben GS een positief besluit 
genomen over de eenmalige 
subsidie aanvraag jeugdhulp 
gemeenten
van € 2.089.000. Eenmalig is € 
926.000 toegekend en € 
1.163.000 afgewezen. Een 
mededeling is ter kennisname 
naar PS gestuurd. Zie 1943528.

07-11-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

B-106 Cie 28.09.2016 Protocol verbonden partijen Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe, naar 
aanleiding van 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. 

Stuivenberg, A. Het college heeft een 

Mededeling verstuurd aan PS en 

deze is betrokken bij de 

besluitvorming over het 

protocol Informatievoorziening 

op 26 oktober 2016. eDocs 

1977363. Toezegging afgedaan. 

Afvoeren

B-107 Cie 13.10.2016 Zomernota De heer Stuivenberg zegt toe de vraag over 
Waterveiligheid schriftelijk te beantwoorden.

Stuivenberg, A. 07-11-2016: Wordt ambtelijk 
opgepakt.
05-12-2016: Zie 1978633.

05-12-2016: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

B-110 Cie 13.10.2016 Programmabegroting De heer Stuivenberg zegt toe dat de doelen voor 
wat betreft de resultaten nader worden bekeken.

Stuivenberg, A. 27-10-2016: in voorbereiding: in 
afdeling MO
17-11-2016: Beantwoording 
heeft voorafgaand aan de 
begrotingsvergadering 
plaatsgevonden (email 
statengriffie) en is eveneens op 
de LIS geplaatst (10-11-2016 
edocs 1985928)

17-11-2016: voorgesteld 
wordt om tot afvoering van 
de lijst over te gaan

B-111 Cie 13.10.2016 Programmabegroting De heer Stuivenberg zegt toe schriftelijk terug te 
komen op de rentetoerekening.   

Stuivenberg, A. 27-10-2016: in voorbereiding: in 
afdeling MO
17-11-2016: Beantwoording 
heeft voorafgaand aan de 
begrotingsvergadering 
plaatsgevonden (email 
statengriffie) en is eveneens op 
de LIS geplaatst (10-11-2016 
edocs 1985928)

17-11-2016: voorgesteld 
wordt om tot afvoering van 
de lijst over te gaan

B-112 Cie 13.10.2016 Programmabegroting De heer Stuivenberg zegt toe aandacht te hebben 
voor de beïnvloedbare ruimte binnen de begroting.

Stuivenberg, A. 27-10-2016: in voorbereiding: in 
afdeling MO
17-11-2016: Beantwoording 
heeft voorafgaand aan de 
begrotingsvergadering 
plaatsgevonden (email 
statengriffie) en is eveneens op 
de LIS geplaatst (10-11-2016 
edocs 1985928)

17-11-2016: voorgesteld 
wordt om tot afvoering van 
de lijst over te gaan

B-113 Cie 09.11.2016 Totstandkoming GR Het Flevolands Archief en 
Batavialand en Overname NLE vastgoed

De heer Rijsberman zegt toe uit te zoeken of het 
rapport over een afgeslankt alternatief beschikbaar 
gesteld kan worden. 

05-12-2016: Het rapport kan 
worden ingezien op de afdeling 
RE.

05-12-2016:Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.


	Af te voeren toezeg. Bestuur

