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houder

Naam afdeling Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies initiatiefnemers Advies commissie

RND 1 7-6-2017 2073284 FlevoTop Als onderdeel van de inspraakperiode van de 
Omgevingsvisie in opdracht van PS een FlevoTop te 
organiseren;
De inzet van de FlevoTop te evalueren en te bepalen 
of het wenselijk is om hier periodiek terugkerend 
evenement van de maken om de voortgang van de 
strategische opgaven te monitoren en eventuele 
nieuwe strategische opgaven vroegtijdig tet 
herkennen.

T. Smetsers (D66)
L. Vestering (PvdD)
C. Schotman (CDA)

Smelik, C. BDO 27-2-2019: Op 7 oktober 2017 heeft de FlevoTop 
plaats gevonden en de rapportage 'Evaluatie Flevotop' 
is in PS besproken. Het college van GS is verzocht de 
conclusies en aanbevelingen uit de rapportage bij de 
nieuwe Staten onder de aandacht te brengen. 
02-11-2020: Is overgedragen aan BDO.

EMS 2 19-9-2018 2257637 Educatieprogramma 
over Democratie en de 
Rechtsstaat, gericht op 
jongeren.

De structurele aanpak van het educatieprogramma te 
borgen dmv een voorstel bij de Perspectiefnota cq 
begroting in mei/juni 2019.

M. Papma (D66)
W. de Jager (PvdA)
J. van Slooten (CDA)

Verbeek, L. S&B en SGR 23-9-2020: Statenvoorstel (#2552049) in commissie 
EMS besproken en gaat als hamerstuk naar PS dd 21-10-
2020.
22-10-2020: Statenvoorstel is vastgesteld.

22-10-2020: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren over te gaan.

Voorgesteld wordt om tot afvoeren over 
te gaan.

RND 3 27-2-2019 2330575 Prijs Flevolandse 
Ruimte

De prijs Flevolandse Ruimte als een tweejaarlijks 
terugkerend initiatief in te stellen;
Na te streven dat de Prijs voor het eerste uitgereikt 
wordt tijdens de Dag voor de Flevolandse Ruimte, 
medio oktober 2019.

E. Plate (VVD) Smelik, C. S&B 21-09-2020: De voorbereidingen zijn in volle gang en 
de prijs wordt uitgereikt in het voorjaar 2021, 
inclusief een symposium. Verlaat vanwege de 
voorbereidingen en de omstandigheden. 
02-11-2020: Het reglement is vastgesteld. Binnenkort 
wordt deprijs opgengesteld voor inschrijvingen.
08-02-2021: De drie genomineerden zijn bekend 
gemaakt. Donderdagmiddag 15 april is de 
prijsuitreiking.Deze is via live-stream te bekijken.
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