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EMS

EMS2

2553718

29-1-2020

Lelystad Airport
VVD, CDA,
Dragen het college op:
DENK, PvdA,
om met kracht alles wat binnen haar mogelijkheden ligt, zich FVD
in te zetten voor een opening in 2020 van Lelystad Airport
voor vakantieverkeer, waarbij naast de economische
noodzaak voor Flevoland ook nadrukkelijk aandacht moet zijn
voor de duurzaamheidsargumenten.

Reus, J. de

21-10-2020: In april 2020 heeft de minister van Infrastructuur en
Waterstaat de Kamer geïnformeerd dat de opening van Lelystad
Airport voor groothandelsverkeer wordt uitgesteld tot november
2021. Redenen hiervoor waren de crisis in de luchtvaart vanwege
COVID-19 en het stikstofvraagstuk (rapport Remkes). Het college doet
er alles aan – zowel in bestuurlijke overleggen als via de
partijpolitieke lijn en 1-op-1-contact met besluitvormers in Den Haag
– om de opening van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer in
november 2021 te bewerkstelligen.
10-02-2021: In januari 2021 is het Kabinet gevallen en is het dossier
Lelystad Airport controversieel verklaard. Daarmee is openstelling van
Lelystad Airport voor groothandelsverkeer in november 2021 niet
meer realistisch. Het college gaat er echter nog steeds vanuit dat
Lelystad Airport zal worden opengesteld voor groothandelsverkeer en
zal er alles aan doen om te bewerkstelligen dat Lelystad Airport op zo
kort mogelijke termijn zal worden opengesteld voor
groothandelsverkeer, zodat ook de sociaaleconomische effecten die
deze openstelling voor de regio met zich meebrengt, gerealiseerd
kunnen worden.

EMS

EMS4

2603011

22-4-2020

Besluit aanvullend onderzoek reparatie kunstwerk Tong
GroenLinks,
van Lucifer
CDA
Verzoeken het college:
- Te komen met een voorstel voor herplaatsing van het
kunstwerk inclusief een dekkingsvoorstel waarin tevens is
opgenomen de kosten voor reparatie.
- Een informatiedocument op te maken met een overzicht van
de gemaakte kosten en afspraken t.a.v. dit kunstwerk en de
feitelijke achtergrondinformatie over dit kunstwerk.
- Beide documenten ter besluitvorming resp. ter informatie
voor te leggen aan Provinciale Staten.

Rijsberman, M.A. S&B

02-06-2020: Op dit moment wordt een en ander in kaart gebracht. De
bedoeling is dit te agenderen met de najaarsnota.
21-09-2020: Komt bij de najaarsnota aan de orde. Aan het
informatiedocument wordt gewerkt.
02-11-2020: Geen wijzigingen.
08-02-2021: Op 26 november 2020 is er een informatiedocument
middels een mededeling aan PS verstrekt. (zie #2709349).

EMS

EMS6

2633757

24-6-2020

Definitie van Professionele Podiumkunst
Verzoeken het college:
-Om de nadere regels Professionele Podiumkunst projecten
dusdanig te wijzigen dat deze open staat voor genoemde
vormen van podiumkunst, de financiële consequenties
verwerken binnen het huidige budget voor kunst en cultuur.

CDA,
GroenLinks,
PcdA,
ChristenUnie,
DENK

Rijsberman, M.A. S&B

21-09-2020: Er wordt een voorstel voorbereid.
02-11-2020: Voor 2021 gaan we hardheidsclausule toepassen en de
nadere regels gaan we herzien in het voorjaar van 2021 (met oog op
toepassing in 2022).
08-02-2021: Geen wijzigingen.

EMS

EMS7

2705274

11-11-2020

Uitvoering aanvullend onderzoek Tong van Lucifer
GroenLinks,
Verzoeken het college:
CDA, VVD, SP,
-Een quickscan uit te voeren en daarin alle mogelijkheden
PVV
en onmogelijkheden tot plaatsing of verplaatsing van het
kunstwerk binnen de Provincie Flevoland en inzichtelijk te
maken in het informatiedocument;
-Alle gemaakte afspraken over de locatie,
onderhoudskosten, naamgeving van het kunstwerk op te
nemen in het gevraagde informatiedocument;
-Vóór de inzet van de middelen te komen met een uitwerking
van deze motie en een onderbouwing voor het budget aan PS
voor te leggen;

Rijsberman, M.A. S&B

08-02-2021: Aan de Quickscan wordt gewerkt. In februari/maart
worden de staten hierover geïnformeerd middels een statenvoorstel.
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EMS

EMS8

2705275

11-11-2020

Donatie voedselbanken in Flevoland
Verzoeken het college:
- Om een bedrag van € 75.000 te reserveren uit de vrije
ruimte in de najaarsnota 2021 ten behoeve van de
voedselbanken die samenwerken met gemeentes in
Flevoland;
- Dit bedrag i.o.m. met elke gemeente in Flevoland
beschikbaar te stellen aan de voedselbanken waar de nood
het hoogste is;

SP, GroenLinks, Fackeldey, J.A.
PvdA, PvdD

S&B

08-02-2021: Zie mededeling # 2712984. Bedragen zijn voor de kerst
2020 aan de gemeenten overgemaakt. In april volgt een update over
de besteding van de middelen door de gemeenten.

EMS

EMS9

2705278

11-11-2020

Bestrijding jeugdwerkloosheid in Coronatijd
Dragen het college op:
-Te onderzoeken welke maatregelen de provincie Flevoland,
aanvullend op de kerntaak van de gemeenten en de
rijksmaatregelen, regionaal kan ontplooien en versterken die
bijdragen aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid in
Flevoland als gevolg van de coronacrisis.
-Met een voorstel in de Perspectiefnota van 2021 te komen
met wat structureel aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid
in Flevoland kan worden gedaan.

CU, PvdA,
Reus, J. de
GroenLinks, SP,
VVD, CDA, SGP
DENK

S&B

08-02-2021: er moeten regionale mobiliteitsteams gevormd worden
die werkzoekenden om/bijscholen en toeleiden naar werk. Vanuit her
Rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor om/bijscholing. Er
zijn ook specifieke groepen benoemd waar de
om/bijscholingsmiddelen voor ingezet moeten worden en dat zijn
onder andere jongeren (onder de 27 jaar). In RWF-verband wordt een
plan opgesteld voor het vormen van een regionaal mobiliteitsteam in
Flevoland en hoe de verschillende doelgroepen, waaronder de
jongeren, geholpen kunnen worden (omscholing, bijscholing, werk).
De provincie Flevoland is betrokken bij de ontwikkeling van het
regionale mobiliteitsteam.

EMS

EMS10

2705287

11-11-2020

Stimuleren stageplaatsen in Flevoland
Verzoeken het college:
•De situatie rondom vraag en aanbod op het gebied van
stageplaatsen nauwgezet te blijven volgen;
•Indien er middelen nodig zijn om een dip in het aantal
beschikbare stageplaatsen op te vangen, deze in eerste
instantie te zoeken in de beschikbare middelen van de Human
Capital Agenda;
•Indien daar onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor
initiatieven om het aantal beschikbare stageplaatsen aan te
sluiten bij de vraag, een voorstel voor te leggen aan de
Staten;
•Zich maximaal in te spannen om zoveel mogelijk
stageplaatsen beschikbaar te stellen, zo ook bij de provinciale
organisatie.

DENK, D66,
Reus, J. de
PvdA, CDA, CU,
GroenLinks,
PvdD

S&B

08-02-2021: de provincie heeft regelmatig overleg met de
onderwijspartners over de stages. De onderwijsinstellingen geven tot
nu toe aan (27-1-21) dat het nog steeds lukt om oplossingen te
vinden.
Het bijhouden van het aantal stageplekken bij de provincie wordt
gedaan door HRM.
15-02-2021: In het PO P&O van 1 februari is afgesproken een
mededeling voor PS op te stellen, die eind februari met de PH wordt
afgestemd. HRM zoekt hierin afstemming met SenB.

EMS

EMS11

2787675

28-4-2021

Circulair herstellen van het kunstwerk de Tong
Dragen het college op:
1. In het op te stellen Programma van Eisen ten behoeve van
de reparatie van het kunstwerk de tong rekening te houden
met de volgende aspecten;

GroenLinks,
Rijsberman, M.A. S&B
ChristenUnie,
50PLUS, JA21,
SP, FvD, DENK,
CDA

-Duurzame en ‘futureproof’ reparatie van het kunstwerk
-Bij voorkeur gebruik te maken van circulaire grondstoffen
2. Indien mogelijk ook Flevolandse bedrijven uit te nodigen
om deel te nemen aan het inkoopproces.
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EMS

EMS12

2787673

28-4-2021

Zekerheid voor B- en C-lijnen
JA21, CDA
Verzoeken het college:
Door betreffende specialisten voorstellen te laten
ontwikkelen teneinde het PvE zodanig aan te passen dat deze
-Jegens B- en C-lijnen zowel de frequentie als de tijden
waarop OV aangeboden moet worden gedurende de looptijd
van de concessie gelijkwaardig houdt met de uitvraag;
-De inzet van andere mobiliteitsdiensten expliciet toelaat
voor de B- en C-lijnen, zolang deze ingezet wordt voor de
garantie op vervoer;
-Alternatieve voorstellen voor de B- en C-lijnen expliciet
uitvraagt en deze ook waardeert bij de beoordeling van de
inschrijvingen.

Reus, J. de

S&B

EMS

EMS13

2787671

28-4-2021

Consultatie, participatie en communicatie binnen de MRA VVD, D66,
Verzoeken het college:
ChristenUnie
•Om voorafgaand aan een MRA AV bijeenkomt de voorliggende
agenda schriftelijk te delen en de opvattingen van de
Provinciale Staten van Flevoland op te halen over de
agendapunten;
•De opgehaalde opvattingen als inbreng mee te nemen naar
de AV;
•Na afloop van de AV een schriftelijke toelichting te geven
over de beraadslaging in de AV over de inzet en effectiviteit
van het de eigen AV vertegenwoordiger in het algemeen en
specifiek op de door de Provinciale Staten geformuleerde
opvattingen;

Fackeldey, J.A.

Bestuur

EMS

EMS14

2801365

26-5-2021

Meer transparantie en openheid, geen toegangspoortjes!
Verzoeken het college
- De herinrichting van het Provinciehuis sober uit te voeren;
- Om als onderdeel van de herinrichting de toegangspoortjes
bij de ingang in het Provinciehuis weg te halen;

PvdD, 50PLUS

EMS

EMS15

2801372

26-5-2021

Laaggeletterdheid
Verzoeken het college
• Het onderwerp laaggeletterdheid integraal te beschouwen;
• Als college onderling hierover het gesprek aan te gaan;
• Vanuit het Cultuurbeleid, De Krachtige Samenleving en de
Human Capital Agenda in samenhang een bijdrage te leveren;
• Bij de lopende evaluatie van het innovatiefonds
bibliotheeknetwerk de bestrijding van laaggeletterdheid te
betrekken;
• De uitkomsten aan Provinciale Staten voor te leggen;

D66, PvdA,
Rijsberman, M.A.
GroenLinks, SP,
ChristenUnie,
PvdD

Appelman, J.N.J.
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Grondwet artikel 1
Verzoeken het college
-Te onderzoeken of er in het publieksgedeelte van het
Provinciehuis een plaats is waar de grondrechten van de
Grondwet in beeld kan worden gebracht in welke vorm dan
ook.
- De Staten te informeren over het onderzoek en de
mogelijkheid (of mogelijkheden) om het in beeld brengen van
de grondrechten van de Grondwet mee te nemen in de
herinrichting van de bestuursvleugel en de begane grond

Door:

Portefeuillehouder
Nieuw

D66,
GroenLinks,
VDD, PvdD,
PvdA

Appelman, J.N.J.

SP,
GrooenLinks,
D66,
ChristenUnie,
DENK

Reus, J. de

Naam
afdeling

Geamendeerd dictum na aangenomen Amendement C

EMS

EMS17

2801370

26-5-2021

Lelylijn en IJmeerlijn (Deltaplan van het Noorden)
Verzoeken het college:
De Lelylijn en IJmeerlijn, samen met andere provincies en
gemeenten, heel actief te blijven promoten in Den Haag en
hiervoor waar nodig enig budget voor vrij te maken.

EMS

EMS18

2801369

26-5-2021

Kwetsbare groepen coronadashboard
PvdA, SP,
Verzoeken het college
GroenLinks,
• Antwoord te geven op bovengestelde vragen alsmede actief DENK
te onderzoeken of een ‘kwetsbare groepen coronadashboard’
voor Flevoland van toegevoegde waarde is, waarbij ook
afstemming is met gemeenten;
• Om Provinciale Staten voor de Begrotingsbehandeling in het
najaar van 2021 hierover nader te informeren en gaan over
tot de orde van de dag.

EMS

EMS19

2801368

26-5-2021

Streef inclusieve arbeidsmarkt ook in crisistijd actief na
Verzoeken het college:
te onderzoeken hoe een meer inclusieve arbeidsmarkt, met
name in de publieke sector, in Flevoland gestimuleerd kan
worden en verzoeken het college om Provinciale Staten voor
de Begrotingsbehandeling in het najaar van 2021 hierover
nader te informeren en gaan over tot de orde van de dag.

EMS

EMS20

2801364

26-5-2021

Communicatie in heldere en begrijpbare taal voor iedereen 50PLUS, PvdD,
Dragen het college op:
DENK,
Dat alle publiekscommunicatie/teksten van de provincie op
ChristenUnie
B1-niveau of op niveau van beoogde doelgroep worden
geschreven.

EMS

EMS21

Volgt

9-6-2021

Betrokken Batavialand
Dragen het college op:
Om op frequente basis de Staten te informeren over de
(financiële) stand van zaken bij Batavialand Dat tenminste
jaarlijks een gesprek plaatsvindt met de directie Batavialand
en de toezichthouder Aan de hand van jaarplannen ook
evaluaties worden uitgevoerd omtrent de uitvoering van de
subsidie op behaalde resultaten & doelen, de organisatie,
risico’s en andere relevante zaken en deze ter bespreking
worden voorgelegd aan Provinciale Staten

PvdA, SP,
GroenLinks,
DENK

CDA, SGP

Fackeldey, J.A.

Appelman, J.N.J.

Fackeldey, J.A.

Rijsberman, M.A.
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RND & I4
EMS

2452085

10-7-2019

Besluitvorming rondom nieuwe college
50PLUS
Spreken uit
1.Dat bij volgende verkiezingen en/of college-cq
coalitietonderhandelingen de volledige Staten tijdig en met
gepaste voorrang, als eerste geïnformeerd dienen te worden
over relevante ontwikkelingen;
2.Deze informatie aan de Staten tenminste betrekking heeft
op de rapportage van de informateur(s) en formateur(s) en de
voordracht van een nieuw college van GS;
3.Deze informatie ruim voorafgaand aan de perspresentatie(s)
aan de Staten wordt verstrekt.

n.v.t.

EMS

2513481

13-11-2019

Verdienmodel museum Almere
FvD
Verzoeken het college:
- om een verdienmodel van het museum Almere ter
besluitvorming aan PS voor te leggen,
- om in het verdienmodel inzichtelijk te maken binnen welke
termijn het museum Almere zonder subsidie de
bedrijfsvoering voort kan zetten,
- om de ramingen van de bezoekersaantallen te laten toetsen
door een onafhankelijk expert of onafhankelijke expertgroep

Rijsberman, M.A. S&B

I17

Planning/ Stand van zaken

Bestuur

24-02-2020: Per 1 maart 2020 start de kwartiermaker Denise de Boer
aan haar opdracht. We organiseren in het voorjaar een
kennismakingsbijeenkomst met PS. PS is op de hoogte gesteld van de
aanstelling kwartiermaker middels een mededeling, #2539092.
20-04-2020: In bestuurlijk overleg Programmalijn 4 /Almere 2.0 is
door wethouder en gedeputeerde ingestemd met het voorstel om de
nieuwe kwartiermaker van het museum via een videoboodschap voor
te stellen aan de staten. We hopen in mei/begin juni dit te kunnen
inplannen aangezien fysieke kennismaking niet mogelijk is
momenteel.
02-06-2020: Vorige week heeft kwartiermaker Denise de Boer zich via
een mededeling aan de Staten met bijbehorende videoboodschap
voorgesteld.
21-09-2020: Komt einde van het jaar in een beeldvormende ronde.
02-11-2020: Museum komt in de beeldvormende rond aan het einde
van het jaar. Het verdienmodel komt aan de orde op het moment dat
we aan investeringsbeslissingen voor het museum toekomen.
08-02-2021: Geen wijzigingen.
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Door:

Digitaal indienmogelijkheid moties en amendementen
CDA
Spreken uit dat het wenselijk is tot een digitale indiening van
moties en amendementen te komen en deze digitaal te
kunnen ondertekenen en ondersteunen.

17-10-2018 Aansluiten bij convenant Nedersaksisch als erkende
CDA e.a.
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.

Portefeuillehouder
Nieuw
Verbeek, L.

Naam
afdeling
Griffie

Rijsberman, M.A. S&B

Planning/ Stand van zaken

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. 2 sept: In implementatie van digitale
moties en amendementen wordt in het 4de kwartaal verwacht. U
ontvangt binnenkort een mededeling hierover. 6 nov. 2019: De
technische ontwikkeling van de module Moties en Amendementen is
vertraagd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een
testversie, waarbij de griffie en enkele statenleden betrokken zullen
worden. Afhankelijk hiervan, zal een planning voor ingebruikname
worden afgegeven. Een Mededeling over de stand van zaken van het
overkoepelende project Digitale Ondersteuning Statenwerk (DOS) is in
voorbereiding.
27-10-2020: Naar aanleiding van de recente test door de griffie, is de
griffie in overleg met de leverancier. Er zal nog dit jaar over de stand
van zaken van het bredere project "Digitale ondersteuning Staten" bij
Mededeling aan de Staten worden gerapporteerd.
02-02-2020: De toegezegde mededeling (zie hiervoor) wordt alsnog
opgesteld.I34

12-11-2018: Wordt ambtelijk opgepakt.
06-05-2019: Onderzocht wordt hoe de verschillende partijen invulling
kunnen gaan geven aan de inspanningsverplichting om het
Nedersaksisch te bevorderen.
19-08-2019: Geen wijzigingen.
18-11-2019: Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn en welke
inspanningsverplichtingen dit (mogleijk) meebrengt.
24-02-2020: Samen met de gemeente Urk is een verzoek gedaan aan
de samenwerkende partijen tot ondertekening.
20-04-2020: Geen wijzigingen.
02-06-2020: Er is een gesprek geweest met Gemeente Urk, Gemeente
Wesstellingwerf en Provincie Overijssel. Naar aanleiding van dit
gesprek beraadt gemeente Urk zich of ondertekening mede door de
provincie wenselijk is. Zij neemt verder initiatief tot ondertekening
door gemeente en/of Provincie.
21-09-2020: Er is contact geweest met de Gemeente Urk. Er is vanuit
gemeente Urk draagvlak.De ambtenaar van gemeente Urk pakt dit op.
02-11-2020: Geen wijzigingen.
08-02-2021: Geen wijzigingen.
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04-02-2015: handhaven;
05.07.2017 Handhaven. Griffier heeft
toelichting gegeven.

