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Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuille-houder Naam afdeling Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

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

Appelman, J.N. BDO 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.
06-09-2017: In het kader van de “tweejaarlijkse terugkoppeling” heeft gedeputeerde A. Meijer in de commissie 
Bestuur op 5 juli 2017 een toelichting gegeven op GS-prioriteiten en voortgang IPO-dossiers, in het bijzonder 
energietransitie. Een onderwerp waar hij als -voorzitter van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) nauw bij 
betrokken is en dat eind 2017 tot een door mede-overheden breed gedragen aanbod moet leiden. De agenda’s 
van de BAC’s en IPO-bestuur worden sinds 1 april 2017 via (besloten) Statenloket gedeeld. Dat biedt Statenleden 
de mogelijkheid nader vragen te stellen over specifieke dossiers. Desgewenst wordt via een “special” 
ingezoomd op bepaalde dossiers.
28-09-2018: GS voorstel met PS mededeling is in voorbereiding en wordt besproken met AV-leden

23-03-2017 PH Appelman tijdelijk
27-02-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan.
28-09-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan. 
15-11-2018: Nog niet afvoeren van de lijst

06.07.2016: handhaven 
cie 01.03.2017 Stavaza 23.02.2017 is 
achterhaald. 
Cie 05.07.2017 advies ph ontbreekt, 
handhaven
Cie 29.11.2017 Handhaven 
portefeuillehouder en AV-leden werken 
toezegging verder uit

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. Griffie Notitie is in ambtelijk concept gereed.  Opvoeren op LTP 2e helft 2018.
14-11-2018: Het statenvoorstel 'wensen en bedenkingen' is op 14 nov. in het senioren convent besproken en 
wordt nu in procedure gebracht. Het voorstel  wordt op 9 januari 2019 (eventueel 6 februari 2019) in de 
commissie Bestuur geagendeerd.

05.07.2017 handhaven
cie 29.11.2017 Handhaven

B-121 21.12.2016 Cultuurnota 2017 – 2020 De heer Rijsberman zegt toe voor de zomer 2017 te komen 
met de invulling van de monitor. 

Rijsberman, M. RE 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 / 08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Opdracht wordt voor de zomer uitgezet. Resultaten worden verwacht in oktober 2017.
28-08-2017: Geen wijzigingen.
09-10-2017: Opdracht is uitgezet aan drie bureau’s bekend met monitoring in de cultuursector.
06-11-2017: Opdracht tot het ontwerpen van de monitor is aan Berenschot verstrekt. Oplevering in voorjaar 
2018.
06-02-2018: Geen wijzigingen.
05-06-2018: conceptversie is opgeleverd, wordt als eerste getest bij klein aantal instellingen. Ervaringen worden 
meegenomen voor vervolg.
12-11-2018: Wordt in 2019 vervolgd. 

18-06-2018: handhaven 05.07.2017 handhaven
cie 29.11.2017 Handhaven 

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. BDO 06-09-2017: De analyse van de heer Simonse (SGP) is nader bekeken. Hierover volgt uiterlijk in oktober nader 
informatie.

26-10-2017: Ambtelijk heeft er een gesprek plaatsgevonden met de heer Simonse. Er volgt een mededeling. 
27-02-2018: Voorstel GS volgt op 9 mei
13-06-2018: mededeling besproken in de commisie Bestuur  

18-04-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan.
03-07-18 besluit commisise handhaven i.a.v. 
antwoord aan dhr. Simonse:  Adhv de analyse 
gemaakt door GS over de gadane mededeligen, wil 
dhr.Simonse graag een (schriftelijk) antwoord  
waar dhr. Simonse en het College een andere 
beoordeling maken van de mededelingen 

05.07.2017, 29.11.2017 Handhaven
04.07.2018  cie handhaven , dhr. 
Simonse vezoekt nader antwoord op zijn 
analyse.

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. 06-09-2017: met de mededeling aan de staten van 7 juni jl. is aan deze toezegging voldaan (2074545). 
02-05-2018: De commissie bestuur is conform de procedure betrokken. Actie heeft geleid tot ene brief van de 
commissie bestuur van 12 april jl. (2216883) , ondertekend namens de griffie en door de commissievoorzitter. 

27-02-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

05.07.2017 Handhaven
29.11.2017 Handhaven, de commissie 
van 13.09.2017 concludeert dat de wijze 
van aanlevering stukkenstroom door het 
MRA bureau voor de Provincie Flevoland 
geen gewenste werkwijze is. Men wil de 
stukken via het bestuurlijk gremium - 
het college - aangeleverd krijgen en niet 
rechtstreeks via het MRA bureau. 
Vergelijkbaar met de GR procedures.
De commissie gaat ervan uit dat de 
gedeputeerde met een 
procedurevoorstel komt.
03.07.2018 advies handhaven; er is nog 
geen afgesproken procedure 

B-138 PS 27-09-2017 agendapunt 10 Motie Vreemd 
(Regenboog)

Portefeuillehouder Verbeek zegt toe om alles wat op het 
gebied van regenboog activiteiten, inclusief de verklaring 
 van Dordrecht, bij de provincie plaatsvindt in een 
mededeling aan de Staten te doen toekomen. De motie 
wordt actief geagendeerd in de OR en verwerkt in de 
terugkoppeling in de mededeling aan PS.  

Verbeek, L. BDO 27-02-2018: Plan van Aanpak is in ontwerp. Mededeling volgt in mei. 
28-09-2018: PS mededeling verstuurd
05-11-2018: De uitwerking van de regenboogmotie is komen te liggen op de activiteiten vanuit de eigen 
werkorganisatie. PS wordt blijvend geinformeerd over de vorderingen op dit onderwerp. 

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

cie 29.11.2017: Handhaven



Lijst van Toezeggingen Commissie Bestuur 

DOCUVITP-#2040311-v58-Lijst_Toezeggingen_-_Commissie_Bestuur

B-139 PS 27-09-2017 9a. Zienswijze MRA werkplan 
en begroting 2018

Vervangend Portefeuillehouder Verbeek zegt toe een 

samenvattend verslag met alle opmerkingen over de 

begroting door te geven aan de MRA - met een afschrift aan 

Provinciale Staten - zodat zij deze kunnen bespreken in de 

regiegroep. 

Rijsberman, M. BDO 26-10-2017: Een brief namens PS naar MRA gestuurd op 29-09-2017 (#2128779).
09-01-2018: Met griffie overlegd
02-05-2018: Brief van de griffier en de voorzitter van de staten van 29 september (2128779, PS-vergadering 27 
september 2017) is meegenomen in de procedure.

26-10-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan. 
27-02-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan. 
28-09-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan. 

cie 29.11.2017: Handhaven, PS dient nog 
afschrift te ontvangen. 

B-142 cie B 
29.11.2017

11. Controleplan 2017 Portefeuillehouder Meijer zegt toe voor het eind van het jaar 
te komen met een mededeling over Reedewaard.

GE 5-11-2018: Mededeling is verstuurd (zie LIS week 39) 05-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan

B-143 extra cie B 

13.12.2017

3. IPO AV 19 december 2017 

– IPO begroting 2018

Portefeuillehouder Meijer zegt toe om, aansluitend op 

toezegging B-56, in de ‘Werk/proces afspraken IPO AV en IPO 

bestuur’ de procesafspraken t.a.v. de nieuwe 

begrotingsbehandeling uit te werken.

BDO 09-01-2018: Vereist afstemming met IPO. Nadere informatie volgt. 
30-01-2018: in gesprek met griffie.
27-02-2018: zie motie b56
02-05-2018: Gesprek met gedeputeerde en AV-leden staat gepland op 13-06 voor nadere werkafspraken over 
informatievoorziening. 
28-09-2018: GS voorstel met PS mededeling is in voorbereiding en wordt besproken met AV-leden

27-02-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan.
28-09-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan.
15-11-2018: Nog niet afvoeren van de lijst

03.07.2018 advies:  handhaven

B-144 cie B 

17.01.2018

6. MAB programmaplan 

plateau 3

Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe dat er, in 

afstemming met de agendacommissie, een tussenrapportage 

ingepland zal worden van MAB programmaplan plateau 3.

Rijsberman, M. IV 09-10-2018: Mededeling is verstuurd (zie LIS week 29) 09-10-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan

B-146 23-05-2018

31-10-2018

Integrale commissie, 
perspectiefnota

PS ontvangen het visiedocument over de inrichtingsprincipes 
voor de ambtelijke organisatie, zodra dit gereed is.
31-10-2018: PS ontvangen in januari 2019 het visie-
document.

Verbeek, L. BDO 05-11-2018: Het visiedocument wordt eind november in GS behandeld, en zal in januari in PS behandeld 
worden.

B-147 23-05-2018 Integrale commissie, 
perspectiefnota

PS worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij de 
invulling van de IBP programmalijnen en programma’s.

Fackeldey, J.A. RE 05-06-2018: In het IBP is het overkoepelende proces tussen de partners van het IBP (Rijk en koepels) 
beschreven. Momenteel wordt een doorvertaling gemaakt naar een werkbaar proces dat binnen de provincie 
Flevoland gevolgd kan worden. Het in een vroege fase betrekken van PS wordt hierin meegenomen. 
12-11-2018: Op 1-11-2018 is een mededeling aan PS verstuurd over de voortgang van het IBP (edocs 2322783). 
De inhoudelijke sporen van het IBP zijn nog niet zo ver uitgewerkt dat besluitvorming door provinciale staten 
aan de orde is. 

B-148 30-05-2018 PS-vergadering, agendapunt 
9b Jaarstukken

Met een mededeling wordt u geinformeerd over de 
reactietermijn op schriftelijke vragen en de ambitie 
daaromtrent.

Verbeek, L. BDO 10-10-2018: PS mededeling verstuurd voor de LIS van week 42 10-10-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan. 

B-149 30-05-2018 PS-vergadering, agendapunt 
9b Jaarstukken

Gedeputeerde Hofstra zegt toe dat in 2019 de bredere 
analyse op de nota risico’s en reserves waar de PVV 
om vraagt wordt gemaakt.

Hofstra, H.J. MO 14-06-2018: Zal in 2019 worden opgestart conform Financiële Verordening.

B150 13-06-2018 voortgang advies wg 
startnotities 

Toezegging: Dhr. Verbeek zegt toe de stand van zaken per 
mail te melden  

BDO het advies van de statenwerkgroep is besproken in cie bestuur van 11 april 2018; 
02-11-2018: PS mededeling verstuurd voor de LIS van week 26 (#2258035). 

02-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van de lijst over te gaan. 

B151 03-07-1`8 Sportbeleid Commissie ontvangt een overzicht van projecten waarbij 
Sportservice Flevoland betrokken is geweest 

Reus, J. de RE 12-11-2018: Zie mededeling 2318276. 12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan

B152 03-07-1`8 Sportbeleid In de aangekondigde notitie herijking sportbeleid zal helder 
onderscheid woden gemaakte tussen taken voor gemeenten 
resp de provincie. 

Reus, J. de RE 12-11-2018: Zie nota 2293651, PS besluitvorming op 14 november 2018. 12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan

B153 03-07-1`8 Sportbeleid In de aangekondigde notitie herijking sportbeleid zullen ook 
indicatoren worden opgenomen. 

Reus, J. de RE 12-11-2018: Zie nota 2293651, PS besluitvorming op 14 november 2018. 12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan

B154 03-07-1`8 Zomernota GS geeft voor de volgende PS een schriftelijk onderbouwing - 
op welke besluiten de voorgestelde projecten in de 
zomernota rusten. Het gaat om toelichting dat het  om 
uitvoering van vastgeteld beleid gaat. 
 Fracties leveren vóór vrijdag 12.00 de punten aan die als 
nieuw beleid worden beschouwd. 
Fracties hebben gevraagd aan te geven welke projecten 
worden geblokkeerd indien de zomernota niet in juli wordt 
vastgesteld; de commissie wenst dieper op projecten in te 
gaan in september

Hofstra, H.J. MO 23-8-18: De gevraagde onderbouwing is via mededeling aangeleverd voor de Statenbehandeling van de 
zomernota (d.d. 18 juli) Edocs 2266425. LIS week 28.

23-8-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoering van 
de lijst over te gaan. 

B155 03-10-2018 7. Actualisatie provinciaal 
Sportbeleid De gedeputeerde zegt toe om de doelstellingen en cijfers 

concreter te maken voordat de stuk naar PS gaat, incl. de 
verdelingscijfers budget). Hij neemt daarbij mee, indien de 
cijfers bekend zijn, de meting van beweging/sporten in de 
openbare ruimte. Hij gaat daarbij na of er nog recentere 
bronnen/ actuelere cijfers beschikbaar zijn. Ook  worden 
andere sportevenementen toegevoegd verspreid over de 
gemeenten. Voor 1 november

Reus, J. de RE 12-11-2018: Zie mededeling 2318276. Verwerkt in nota 2293651, PS besluitvorming op 14 november 2018. 12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan

B156 14-11-2018 8d. Actualisatie Provinciaal 
Sportbeleid

De gedeputeerde zegt toe dat hij bij de evaluatie over 2 jaar 
de actuele gezondheidsgegevens (van de GGD) zal 
toevoegen, ook al is dat nu geen indicator of kernthema in 
het beleid.

Reus, J. de RE

B157 14-11-2018 8c. Programmabegroting 
2019

Gedeputeerde zegt toe, dat als het enigszins kan, ook het 
geheime deel van het haalbaarheidsonderzoek over Eden 
Holland beschikbaar te stellen aan PS.  

Rijsberman, M. GE
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