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Naam afdeling Naam afd. coordinator Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

B1 1249950 16.11.11 Digitaal indienmogelijkheid moties en 
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.

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

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

04-02-2015: handhaven; 
05.07.2017 Handhaven. Griffier heeft toelichting 
gegeven. 

B10 1818788 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.

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

Lodders, J. 11-02-2016: op 24 februari vindt een overleg plaats tussen Gedeputeerde Stuivenberg en 
gedeputeerde Rijsberman en mevrouw Rotscheid en de heer  Simonse 

13-05-2016: met mededeling #1860262, via de LIS van week 17 (29/4) ter beschikking gesteld, 
hebben GS de Staten een procesvoorstel gedaan.  
28-09-2016: Voor eind 2016 volgt een voortgangsrapportage. Zie ook toezegging B-56. 22-03-2017: 
In vergadering op 1 maart jongstleden niet behandeld als gevolg van technisch probleem en 
voorjaarsreces. Informatie over voortgang IPO-dossiers opnieuw geagendeerd voor vergadering van 
de commissie Bestuur op 29 maart 2017.
19-04-2017: 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.

23-03-2017 PH tijdelijk 05.07.2017 advies PH ontbreekt, handhaven

B14 2006561 07.12.2016 Fairtrade Provincie (Motie vreemd) SP Verbeek, L. 16-05-2017: Planning is dat hierover een mededeling naar PS gaat eind mei. Mededeling opgesteld 
door RE/ S&M
17-07-2017: Mededeling komt in september in de commissie Bestuur

 05.07.2017 vraag commissie: waarom is de termijn van 
een half jaar niet gehaald?

B15 2006564 07.12.2016 Raad van Toezicht Flevolands archief en 
Batavialand

CDA, SGP Rijsberman, M. 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: RvT is niet aan de orde bij Flevolands Archief (is een GR). Met Batavialand is contact 
geweest over RvT: ze zijn nog bezig met de voorbereidingen voor de instelling van een RvT.
19-06-2017: Batavialand heeft een bureau in de hand genomen. Gedeputeerde heeft Staten input 
meegegeven.

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

05.07.2017: cie advies afvoeren

B16 2006565 07.12.2016 Opdracht voor onafhankelijke 
toezichthouders Flevolands archief en 
Batavialand

CDA, SGP Rijsberman, M. 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: Toezichthouder is niet aan de orde voor Flevolands Archief (is GR). Provincie zal 
toezichthouder aanstellen die toeziet op nakomen subsidieverplichting. Planning is dat 
subsidiebeschikking, inclusief toezichthouder gereed is voor 1 juli 2017. Toezegging kan dan 
worden geagendeerd voor juli 2017.
19-06-2017: Toezichthouder benoemd. Deze heeft zich teruggetrokken. Er wordt nieuwe kandidaat 
gezocht.
28-08-2017:  Geen wijzigingen.

05.07.2017 advies PH ontbreekt handhaven
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