Lijst van Moties Commissie Bestuur

Nr

Registratien
r.

Datum

B1

1249950

16.11.11

Onderwerp/(korte) inhoud

Ingediend
door:

Portefeuillehouder

Planning/ Stand van zaken

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.

Verbeek, L. (
Presidium) /
Griffie

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

Advies portefeuillehouder

Advies Commissie
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

B2

1771860

01-jul-15

Verbeteren eerste hulp bij reanimatie
SGP
Verzoeken het college
- in samenwerking met partners
(GGd/RAV/Flevoland en evt. gemeenten)
te onderzoeken of een provinciale rol
nodig is voor het verbeteren van eerste
hulp bij reanimatie
- als blijkt dat een provinciale rol gewenst
is, een voorstel te doen aan PS hoe deze
rol vorm kan worden gegeven en in dit
voorstel de leereffecten uit pilots en
activiteiten uti andere regio's te betrekken

A. Stuivenberg

10-08-2015: Is in uitvoering.
01-10-2015: Zie mededeling 1786088. Op 27 oktober vindt er in het provinciehuis een
startmoment plaats voor de burgerhulpverlening bij reanimatie. De statenleden ontvangen
daarvoor een uitnodiging.

01-10-2015: Voorgeteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

23.03.2016 voorstel afvoeren

B4

1771862

01-jul-15

niet laten vrijvallen financiële middelen
PvdA CU
Jeugdzorg
dragen het college op:
- het incidentele bedrag van Euro 2,5 mio
niet te laten vrijvallen t.g.v. de algemene
middelen en e.e.a. derhalve niet te
verwerken in de Zomernota medio 2015
- de voortgang van de transitie Jeugdzorg
en PS hierover (uiterlijk) voorjaar 2016 te
informeren
- de financiële
middelen tenminste tot behandeling van
de jaarrekening 2015 (voorjaar 2016)
beschikbaar te houden voor de transitie
Jeugdzorg

A. Stuivenberg

10-08-2015: Het bedrag blijft in de reserve Jeugdzorg. Uiterlijk voorjaar 2016 wordt PS
geïnformeerd over de transitie Jeugdzorg.
09-09-2015: De heer Appelman meldt de commissie Bestuur dat de motie wordt uitgevoerd door
het College.

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

23.03.2016 voorstel afvoeren

B9

B10

1818782

Evenveel stembureaus voor referendum
Associatieverdrag Oekraïne
Verzoeken het college:
Een brief op te stellen richting alle
gemeenten in Flevoland waarin met klem
wordt gewezen op evenveel stembureau's
tijdens het referendum als bij normale
11-11-2015 verkiezingen
PVV

1818788

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
11-11-2015 verband worden besproken.

D66, CDA,
50Plus, SGP,
CU, PvdA,
PvdD,
Senioren Plus

11-02-2015: op 24 februari vindt een overleg plaats tussen Gedeputeerde Stuivenberg en
gedeputeerde Rijsberman en mevrouw Rotscheid en de heer Simonse
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