Lijst van Moties Commissie Bestuur

Nr

Registratien
r.

B1

1249950

B17

2219655

B18

2274818

Datum

Door:

Portefeuillehouder

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.

Griffie

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.
12 nov 2018: In de mededeling "Digitalisering Statenwerk/ Aanbesteding AV middelen PS 2018" (LIS
week 46) bent u geinformeerd over de Stand van zaken. Digitale moties en amendementen zijn
gebruiksklaar bij aanvang van de nieuwe statenperiode.

20-03-2018 Niet huren van 4 businessseats bij Almere
City FC
Dragen het college op geen business seats
af te nemen bij Almere City FC.

PVV

Lodders, J.

BDO

28-09-2018: het aanvankelijke besluit voor huren businesseats is niet uitgevoerd en daarmee is er
uitvoering gegeven aan de motie.

28-09-2018: Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.

18-07-2018 Afwikkeling opheffing SFB

PvdA

Rijsberman, M.

RE

12-11-2018: Het toegekende bedrag is ter beschikking gesteld aan het SFB. De motie is hiermee
afgedaan.

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.

CDA e.a.

Rijsberman, M.

RE

12-11-2018: Wordt ambtelijk opgepakt.

16-11-2011

Onderwerp + Dictum

Naam afdeling

Dragen het college op
Een bedrag van maximaal €70.000
beschikbaar te stellen voor de afronding van
de opheffing van het SFB en dit bedrag te
onttrekken aan het voordelig saldo van de
Zomernota van €4,2 mln.
B19

17-10-2018 Aansluiten bij convenant Nedersaksisch als

Planning/ Stand van zaken

erkende Streektaal
Verzoeken het college om te onderzoeken
of de provincie Flevoland kan aanhaken bij
het genomede convenant, en op welke
wijze er invulling aan kan worden gegeven
en PS op korte termijn op de hoogte te
stellen van de mogelijkheden hiervoor.
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Advies portefeuillehouder

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

