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Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuille-houder Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

B-1 20-03-2013 Besluit-vormende vergadering, 
wijziging verordening 
fractieondersteuning

Op het onderwerp fractiesplitsing komt het Presidium terug 
met een nader, aanvullend voorstel.

Griffie-
commissaris

De verordening zal in het vierde kwartaal 2015 worden geactualiseerd. nvt 06.07.2016 Handhaven 
cie 05.07.17 Afvoeren, verordening is 
reeds geactualiseerd

B-10 11-06-2014 Perspectief nota Bij de nieuwe webcasting per 1 oktober zal de zoekfunctie 
zijn ingericht. In oktober kan PS toetsen of het aan de 
wensen van PS voldoet.

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

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

06.07.2016: Handhaven 
cie 05.07.17 Afvoeren

B-12 03-09-2014 Onderzoek Randstedelijke 
Rekenkamer , Openbaar, 
tenzij. 

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

Verbeek, L. 28-09-2016: geen wijzigingen
16-05-2017: geen wijzigingen
27-06-2017: geen wijzigingen

06.07.2016: Handhaven 
cie 05.07.17 Handhaven

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) 

Meijer, A. 13-04-2016: Wordt betrokken bij de intervisiegroep P&C.          10-05-2016: 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
27-10-16: geen wijzigingen
17-11-2016: geen wijzigingen
27-03-2017: geen wijzigingen
30-06-2017: De mededeling 'Voortgang doorontwikkeling P&C (edocs 2058478) ' 
waarbij gevoegd ook de 'Uitvoeringsnotitie Beter ramen' is in april 2017 ter 
kennisname aan PS gezonden (LIS 1516/15). De nota Beter ramen is afgestemd 
met de Intervisiegroep Planning en Control. 

23-03-2017 PH Appelman tijdelijk
30-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan.

cie 05.07.17 Voor afstemming 
agenderen in cie Bestuur 
(Intervisiegroep is klankbord)

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.

Meijer, 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
27-10-16: geen wijzigingen
17-11-2016: geen wijzigingen
27-03-2017: geen wijzigingen
30-06-2017: De mededeling 'Voortgang doorontwikkeling P&C (edocs 2058478) ' 
waarbij gevoegd ook de 'Uitvoeringsnotitie Beter ramen' is in april 2017 ter 
kennisname aan PS gezonden (LIS 1516/15). De nota Beter ramen is afgestemd 
met de Intervisiegroep Planning en Control. 

23-03-2017 PH Appelman tijdelijk cie 05.07.17 Voor afstemming 
agenderen in cie Bestuur 
(Intervisiegroep is klankbord)

B-56 11-11-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe periodiek de commissie 
bestuur te informeren over de actuele ontwikkelingen 
binnen het IPO(-bestuur).

Meijer, A. 11-11-2015       Programmabegroting     De portefeuillehouder zegt toe periodiek 
de commissie bestuur te informeren over de actuele ontwikkelingen binnen het 
IPO(-bestuur).                          Stuivenberg, A.  "13-04-2016: er heeft een gesprek 
plaatsgevonden; terzake is een  GS-voorstel + 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”, “Sociaal-economische 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."                                                                         
Rapportage eind 2016 gereed. (zie ook motie B-10). 
23-02-2017 Rapportage over de voortgang van majeure IPO-dossiers in het tweede 
halfjaar 2016 in de vorm van een nieuwsbrief, analoog aan het werk in Europa. Is 
geagendeerd voor de commissie Bestuur van 1 maart 2017.

23-03-2017 PH Appelman tijdelijk 06.07.2016: handhaven 
cie 01.03.2017 Stavaza 23.02.2017 is 
achterhaald. 
Cie 05.07.2017 advies ph ontbreekt, 
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.

Rijsberman, M. 26-02-2016: mededeling is in voorbereiding                                                                                                                                                                                                     
11-05-2016: de toezegging is gedaan. Deze komt na behandeling in GS weer in de 
Staten.                                                                            30-06-2016: deze 
toezegging is afgedaan

23-03-2017 PH tijdelijk 06.07.2016 Handhaven 
cie 01.03.2017 advies ph ontbreekt, 
handhaven. 
05.07.2017 advies ph ontbreekt, 
handhaven
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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'

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. 05.07.2017 handhaven

B-78 17-02-2016 Toezichtbrief BZK 2016 De portefeuillehouder zegt toe de fractie van 50+ inzicht te 
verschaffen in de vaststelling van de meerjarenplannen 
door de Staten.

Appelman, J.N. 13-04-2016 In voorbereiding                                                           10-05-2016: 
geen wijzigingen
07-06-2017: De beantwoording is afgerond (#1879259) en staat op de LIS van 12 
mei 2016. 

23-03-2017 PH tijdelijk
07-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan.
30-06-2017 Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan. 

05.07.2017 afvoeren

B-88 25.05.2016 PS-vergadering, bij motie 8 De heer Verbeek zegt voorafgaand aan de 
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.

Verbeek, L. 05.07.2017 handhaven

B-100 PS 
13.07.2016

Europa strategie regio 
randstad en Europastrategie 
Flevoland

Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe te onderzoeken of 
het mogelijk is lid te worden van het netwerk CPMR, ter 
versterken van de visserijlobby.

Rijsberman, M. 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 worden 
verstrekt.                                                                06-02-2017: De verwachting 
is dat in februari PS de gevraagde informatie kan worden verstrekt.
22-03-2017: Conform de toezegging aan PS heeft het college een verkenning 
uitgevoerd naar het lidmaatschap van het Europese netwerk CPMR (Maritieme 
regio’s). 
Een voorstel om lid te worden van CPMR wordt voor wensen en bedenkingen aan 
PS voorgelegd, eerst in de commissie Bestuur op 29 maart en vervolgens in PS op 
12 april.
Voorafgaand wordt het voorstel op 22 maart besproken in de Statenwerkgroep 
Europa.
27-06-2017: Per 22 juni is Flevoland lid van CPMR.

27-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan.

05.07.2017 afvoeren

B-104 Cie 
28.09.2016

Onderzoeksrapport RRK: 
Informatieveiligheid

Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe dat de 
behandeltermijn wordt gekoppeld aan de 
begrotingsbehandeling 2018.

Meijer, A. 23-02-2017: Mededeling Uitwerking aanbevelingen RRK informatievoorziening  
(1977437) is aan PS toegestuurd. 

23-03-2017 PH Appelman tijdelijk 29.03.2017 en 05.07.2017 advies PH 
ontbreekt, handhaven

B-105 Cie 
28.09.2016

Onderzoeksrapport RRK: 
Informatieveiligheid

Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe dat de vragen over 
de OFGV middels een mededeling worden beantwoord.

Meijer, A. 23-02-2017: Mededeling informatievoorziening OFGV is aan PS toegestuurd 
(1977347)

23-03-2017 PH tijdelijk (Appelman) 29.03.2017 en 05.07.2017 advies PH 
ontbreekt, handhaven

B-108 Cie 
13.10.2016

Zomernota De heer Stuivenberg zegt toe in het voorjaar 2017 terug te 
komen op de doorkijk van de P&C cyclus.   

Appelman, J.N. 27-10-2016: wordt betrokken bij de intervisiegroep PenC
17-11-2016: geen wijzigingen
27-03-2017: geen wijzigingen
07-06-2017: Afgehandeld via mededeling op LIS 13 april 2017 (nummer 1516/15; e-
docs 2058478)
30-06-2017: Afgehandeld via mededeling op LIS 13 april 2017 (nummer 1516/15;e-
docs 2058478) 

23-03-2017 PH tijdelijk
07-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan.
30-06-2017 Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan. 

05.07.2017 handhaven of afvoeren?

B-109 Cie 
13.10.2016

Programmabegroting De heer Stuivenberg zegt toe voor het eind van het jaar te 
komen met een evaluatie van het CMO.

Appelman, J.N. 05-12-2016: Geen wijzigingen. 
11-01-2017: Geen wijzigingen.
20-02-2017: De evaluatie is ambtelijk in voorbereiding. De verwachting is dat deze 
in maart met de portefeuillehouder wordt besproken.
20-03-2017: Geen wijzigingen.
08-05-2017: De evaluatie is ambtelijk afgerond. Deze wordt in mei met de 
portefeuillehouder besproken.
19-06-2017: De evaluatie met portefeuillehouder besproken. Agendering voor GS 
vindt plaats nadat gedeputeerde met het CMO Flevoland heeft kennis gemaakt. 

23-03-2017 PH tijdelijk
19-06-2017: Gedeputeerde is Meijer

05.07.2017 handhaven

B-114 Cie 
23.11.2016 

Totstandkoming GR Het 
Flevolands Archief en 
Batavialand  en Overname 
NLE vastgoed

De heer Rijsberman zegt toe met een Mededeling te komen 
waarin het profiel voor de toezichthouder en de 
subsidievoorwaarden worden toegelicht.

Rijsberman, M. 05-12-2016: Is in de maak in samenwerking met het RCE. 
11-01-2017: Wordt naar verwachting eind februari 2017.
20-02-2017: Planning is dat de mededeling eind maart naar PS kan worden 
verzonden. 
20-03-2017: Is gewijzigd naar eind april 2017.
08-05-2017: Zie motie Commissie Bestuur B16: wordt in dezelfde mededeling naar 
PS opgenomen. 
19-06-2017: Over de toezichthouder heeft een statenmededeling plaatsgevonden. 
Over de verplichtingen (deze term is ipv "subsidievoorwaarden" en conform 
statenvoorstel) volgt voor 5 juli een mededeling.

05.07.2017 handhaven
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B-117 Cie 
23.11.2016 

Legesverordening 2017 De heer Stuivenberg zegt toe in het eerste kwartaal van 
2017 te komen met een Benchmarketing onderzoek naar de 
legekosten in vergelijking met andere provincies.

Meijer, A. 02-12-2016: In voorbereiding.
27-03-2017: geen wijzigingen.
30-06-2017: geen wijzigingen.

05.07.2017 handhaven

PC-05  --> 
wordt B-44

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

De gedeputeerde zegt toe in de eerstkomende commissie 
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

Witteman, M. 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.                                                                                   
10-05-2016: Wordt betrokken bij de intervisiegroep P&C.
06-06-2016: geen wijzigingen
20-09-16: geen wijzigingen
27-10-2016: geen wijzigingen
17-11-2016: geen wijzigingen
27-03-2017: geen wijzigingen
30-06-2017: De mededeling 'Voortgang doorontwikkeling P&C (edocs 2058478) ' 
waarbij gevoegd ook de 'Uitvoeringsnotitie Beter ramen' is in april 2017 ter 
kennisname aan PS gezonden (LIS 1516/15). De nota Beter ramen is afgestemd 
met de Intervisiegroep Planning en Control. 

23-01-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.
30-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan.

14-01-2015: handhaven  
23-03.2016: ihkv de intervisiegroep 
laten staan. 
cie 05.07.17 Voor afstemming 
agenderen in cie Bestuur 
(Intervisiegroep is klankbord)

B-120 21.12.2016 Cultuurnota 2017 – 2020 De heer Rijsberman zegt toe in een later stadium terug te 
komen met de onderzoeksresultaten van de monitoring van 
de bibliotheekondersteuning.

Rijsberman, M. 11-01-2017: De toezegging heeft betrekking op de nieuwe cultuurnota die nog 
moet worden vastgesteld. De toezegging wordt afgehandeld in de loop van 2017.
20-02-2017: De Cultuurnota is inmiddels vastgesteld. De toezegging wordt 
afgehandeld in de loop van 2017.
20-03-2017: Geen wijzigingen.
08-05-2017: De terugkoppeling over het onderzoek naar een toekomstbestendige 
bibliotheekondersteuning is geagendeerd voor beeldvormende ronde van 24 mei 
2017 in de Statencommissie Bestuur.
19-06-2017: Is besproken in de beeldvormende ronde op 24 mei 2017.

19-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

05.07.2017 afvoeren

B-121 21.12.2017 Cultuurnota 2017 – 2020 De heer Rijsberman zegt toe voor de zomer 2017 te komen 
met de invulling van de monitor. 

Rijsberman, M. 11-01-2017: De toezegging heeft betrekking op de nieuwe cultuurnota die nog 
moet worden vastgesteld. De toezegging wordt afgehandeld in de loop van 2017.
20-02-2017: De Cultuurnota is inmiddels vastgesteld. De toezegging wordt 
afgehandeld in de loop van 2017.
20-03-2017: Geen wijzigingen.
08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Opdracht wordt voor de zomer uitgezet. Resultaten worden verwacht 
in oktober 2017.

05.07.2017 handhaven
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B-122 21.12.2017 Rondvraag Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe de vraag of 
gemeenten, binnen de gestelde termijn van 6 weken, 
aanvragen hebben ingediend op het Jeugdhulpbudget die 
niet gehonoreerd zijn, te beantwoorden. 

11-01-2017: Gemeente Almere heeft op 14 december 2016 per email een proforma 
bezwaar ingediend.
Hoewel gemeente Almere zeer erkentelijk is voor de verleende subsidie verzoekt 
zij GS het eerder genomen besluit te heroverwegen op die onderdelen waarvoor 
geen subsidie is verleend.
De gronden van het bezwaar zullen uiterlijk 1 februari 2017 door gemeente 
Almere worden ingediend.
20-02-2017: De inhoudelijke gronden voor het bezwaar zijn ontvangen en zijn 
momenteel in behandeling. Het bezwaar is in behandeling genomen door BDO en 
RE.
20-03-2017: Geen wijzigingen.
22-03-2017: Dit is bestuurlijk opgepakt door portefeuillehouder Appelman. De 
bezwaarprocedure (termijn) loopt wel door. Afdeling RE zal op aangeven 
portefeuillehouder acteren. 
08-05-2017: Op  23 mei 2017  is de hoorzitting met gemeente Almere.
19-06-2017: Op 23 mei is de hoorzitting geweest. De adviescommissie heeft 
formeel 4 weken de tijd om haar advies uit te brengen.
Wij wachten op dit moment het advies nog af.

19-06-2017: Gedeputeerde is Meijer 05.07.2017 handhaven

B-123 01.03.2017 Vaststellen besluitenlijst van 
21 december 2016 

Portefeuillehouder Appelman zegt toe dat de commissie op 
de hoogte gebracht wordt over het GS besluit over van het 
ingediende bezwaar door de gemeente Almere over de 
afgewezen aanvraag op het jeugdhulpbudget.  

Appelman, J.N. 20-02-2017: De inhoudelijke gronden voor het bezwaar zijn ontvangen en zijn 
momenteel in behandeling. Het bezwaar is in behandeling genomen door BDO en 
RE.
20-03-2017: Geen wijzigingen.
08-05-2017: Op  23 mei 2017  is de hoorzitting met gemeente Almere.
19-06-2017: Op 23 mei is de hoorzitting geweest. De adviescommissie heeft 
formeel 4 weken de tijd om haar advies uit te brengen.
Wij wachten op dit moment het advies nog af.

19-06-2017: Gedeputeerde is Meijer 05.07.2017 handhaven

B-124 01.03.2017 Mondelinge mededeling over 
de Perspectiefnota

Portefeuillehouder Appelman zegt toe dat de nota ‘Beter 
ramen’ binnenkort op de agenda van de commissie Bestuur 
komt.

Appelman, J.N. 27-03-2017: in voorbereiding.
07-06-2017: Afgehandeld via mededeling op LIS 13 april 2017 (nummer 1516/15; e-
docs 2058478). 
30-06-2017: Afgehandeld via mededeling op LIS 13 april 2017 (nummer 
1516/15;edocs 2058478) 

07-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan.
30-06-2017 Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan. 

cie 05.07.17 handhaven en nota 
agenderen

B-125 01.03.2017 Lange Termijn Planning Portefeuillehouder Appelman zegt toe dat de mededeling, 
behorende bij openstaande Motie B-10 over een 
procesvoorstel informatievoorziening IPO, voor de 
commissie Bestuur van 29 maart beschikbaar is. 

Appelman, J.N. 16-05-2017: Op 29 maart jongstleden heeft er overleg met de SGR en een PS-
afgevaardiging in de Algemene Vergadering van het IPO plaatsgevonden over de 
informatievoorziening IPO-dossiers (BAC’s en IPO-bestuur). Afgesproken is dat de 
(besloten) IPO-agenda aangevuld met relevante ‘IPO-format’-informatie, exclusief 
“Flevolands advies’, in een “besloten omgeving” met PS zal worden gedeeld. De 
SGR zal hiervoor zorgdragen.  Op 12 april heeft het Seniorenconvent ingestemd 
met de voorgestelde werkwijze. 
PS hebben inmiddels een mededeling met bijlage geannoteerde IPO-
bestuursagenda ontvangen.

16-05-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

cie 05.07.17 Afvoeren

B-126 01.03.2017 Rondvraag Portefeuillehouder Appelman zegt toe de vraag, hoe er bij 
de Verlening subsidies Podiumkunsten 2017 omgegaan is 
met het criterium ‘Verhaal van Flevoland’, door te geleiden 
aan portefeuillehouder Rijsberman. 

Rijsberman, M. 20-03-2017: Het criterium ‘Flevolandse identiteit’ is als nieuw 
beoordelingscriterium opgenomen in de Cultuurnota 2017-2020. Aangezien de 
Cultuurnota 2017-2020 nog niet was vastgesteld ten tijde van de beoordeling van 
de subsidieaanvragen voor de podiumkunsten voor het jaar 2017, is besloten deze 
aanvragen te beoordelen aan de hand van het destijds geldende cultuurbeleid 
2013-2016, waarvan dit criterium nog geen deel uitmaakt. Het criterium 
‘Flevolandse Identiteit’ zal dit jaar, conform de Cultuurnota 2017-2020, worden 
toegevoegd als vast beoordelingscriterium aan ‘de nadere regels projecten 
podiumkunst’ en daarmee gelden voor alle toekomstige subsidieaanvragen op het 
gebied voor de podiumkunsten. 
08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Vaststelling nadere regels gepland voor GS op 25 juni 2017.

05.07.2017 Handhaven

B-127 29.03.2017 100 jaar zuiderzeewet viering Gedeputeerde Rijsberman zegt toe de door GS verzonden 
brief aan college B&W Dronten inzake een 
Landschapskunstwerk in Dronten naar PS te sturen (op 
verzoek van de PVV).

Rijsberman, M. 08-05-2017: Brief is op 30 maart door griffie op LIS gezet (2043480). Aan toezegging 
is daarmee voldaan.

08-05-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

cie 05.07.17 Afvoeren

B-128 29.03.2017 100 jaar zuiderzeewet viering Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat bij de volgende 

bespreking van 100 jaar Zuiderzeewet viering in de zomer 

van 2017, de commissie wordt  meegenomen in de 

besluitvorming voor de invulling van het programma en de 

inhoudelijke en financiële bijdragen van derden hierbij. 

Rijsberman, M. 08-05-2017: is aan de orde in de zomer van 2017.
19-06-2017: Geen wijzigingen.

05.07.2017 Handhaven

B-129 29.03.2017 IPO voortgang -voorbereiding 
IPO AV 

Gedeputeerde Lodders zegt toe twee keer per jaar na de 

AV de commissie op hoofdlijnen te informeren.  

Lodders, J. 05.07.2017 advies ph ontbreekt, 

handhaven
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B-130 19.04.2017 Integrale commissie 
Perspectiefnota

Gedeputeerde Appelman zegt toe dat de technische vraag 
van de fractie PVV schriftelijk wordt beantwoord vóór de 
behandeling van de perspectiefnota in Provinciale Staten. 
Het betreft de vraag over de bestedingsvoorstellen die nu 
ten laste van de STROP worden gebracht en de vraag of dit 
terecht is. 

Appelman, J.N. 07-06-2017: De beantwoording heeft plaatsgevonden. De schriftelijke 
beantwoording is toegevoegd aan de vergaderstukken van 10 mei 2017.
30-06-2017: De beantwoording heeft plaatsgevonden. De schriftelijke 
beantwoording is toegevoegd aan de vergaderstukken van 10 mei 2017. 

07-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan.
30-06-2017 Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan. 

cie 05.07.17 Afvoeren

B-131 19.04.2017 Integrale commissie 
Perspectiefnota Gedeputeerde Appelman zegt toe dat de technische vraag 

van de fractie 50PLUS schriftelijk wordt beantwoord vóór 
de behandeling van de perspectiefnota in Provinciale 
Staten. Het betreft de vraag over de toename van het 
aantal voertuigen voor de Motorrijtuigenbelasting.

Appelman, J.N. 07-06-2017: De beantwoording heeft plaatsgevonden. De schriftelijke 
beantwoording is toegevoegd aan de vergaderstukken van 10 mei 2017.
30-06-2017: De beantwoording heeft plaatsgevonden. De schriftelijke 
beantwoording is toegevoegd aan de vergaderstukken Perspectiefnota van 10 mei 
2017.

07-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan.
30-06-2017 Voorgesteld wordt om tot afvoering 
van de lijst over te gaan. 

cie 05.07.17 Afvoeren

B-132 19-04-2017 Integrale commissie 
Perspectiefnota

Gedeputeerde Appelman zegt toe een presentatie te geven 
over de (aanpassingen in) het risicomanagementbeleid. (De 
voorzitter geeft aan dat aan deze presentatie het 
vraagstuk gekoppeld kan worden hoe met dit onderwerp 
verder te gaan.)

Appelman, J.N. 07-06-2017: In behandeling genomen. 
30-06-2017: Presentie vindt plaats in de intervisiegroep P&C d.d. 05-07-2017

cie 05.07.17 Toezeggingen aan de 
commissie kunnen niet worden 
afgedaan aan de intervisiegroep. 

B-133 10-05-2017 Provinciale staten, 
perspectiefnota

Besturen met mededelingen
Naar aanleiding van de ingediende motie  ‘besturen met 
mededelingen’ zegt de heer Verbeek toe hierover met 
organisatie, college en staten in gesprek te gaan en hiertoe 
met een notitie te komen in de commissie bestuur.

Verbeek, L. 05.07.2017 Handhaven

B-134 24-05-2017 Besluitenlijst commissie 29 
maart 2017

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe binnen 2 weken PS een 
mededeling te doen toekomen over het proces consultatie 
begroting MRA en betrokkenheid raden en staten, inclusief 
planning.

Rijsberman, M. 05.07.2017 Handhaven

B-135 24-05-2017 Voorgenomen GS-besluit 
inzake bibliotheken

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de ingediende 
zienswijzen van de partners op het voorgenomen GS-besluit 
z.s.m. aan de commissie worden toegezonden.

Rijsberman, M. 19-06-2017: De zienswijzen zijn op 29 mei 2017 verstuurd. 19-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

cie 05.07.17 Afvoeren

B-136 07-06-2017 Provinciale staten, 
Meerjarenaanpak 
Bedrijfsvoering, plateau 2

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe voor de komende 

commissie bestuur met een voorstel te komen voor een 

Intervisiegroep. Deze intervisiegroep dient zich te buigen 

over de vraag op welke wijze PS het beste in het  

besluitvormingsproces t.a.v. MAB gefaciliteerd kan worden.

Rijsberman, M. 05.07.2017 handhaven
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