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Nr Registratie-
nummer

Datum Onderwerp/(korte) inhoud Door: Portefeuille-
houder

Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

E1 1503541 05.06.2013 Perspectiefnota- Jeugdwerkloosheid: 
Verzoeken het collega van GS                                            
- Voor de begroting van 2014 een aanpak 
te ontwikkelen ter stimulering van de 
Flevolandse jeugdwerkgelegenheid binnen 
het economie domein                                               
- Met deze aanpak duurzame 
werkgelegenheid na te streven                                       
- Aansluiting te zoeken bij inzet van 
Flevolandse gemeenten in de bestijding 
van jeugdwerkloosheid en die van mw. 
Sterk (landelijk ambassadeur bestrijding 
jeugdwerkloosheid)                                                     
- Voor deze aanpak in de begroting van 
2014 met een dekkingsvoorstel te komen, 
waarbij die middelen worden benut die 
binnen het economische onderbenut 
blijven.

PvdA, 
CDA, SP, 
D66, SGP, 
50Plus

Appelman, 
J.N.

Een voorstel tot plan van aanpak is in voorbereiding. 05-02-2014: Zie 
mededeling#1537469. 
22-05-2014: Geen wijzigingen.
21-08-2014: Een mededeling hierover is in voorbereiding.
07-10-2014: Zie mededeling #1621155. Voorstel: afvoeren.
04-11-2014: Een plan van aanpak is in voorbereiding.
10-12-2014: Zie mededeling #1621155. Voorstel: Afvoeren.  Nav tekst 4-11 er wordt een 
human capital visie ontwikkelt waarin jeugdwerkloosheid wordt meegenomen.
25-01-2016: Komt aan de orde in de aanpak van HCA binnen de nieuwe Economische 
Visie.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Op 21 september staat het Economisch Programma op de agenda van PS ter 
besluitvorming. Binnen de programmalijn HC is veel aandacht voor samenwerking tussen 
initiatieven in de regio.
04-10-2016: op 21 september is het Economisch Programma vastgesteld. Binnen de 
programmalijn HC is geen specifieke uitvoering op jeugdwerkloosheid. Vanuit 
ecosysteemprincipe ligt samenwerking met de uitvoering van dit programma voor de 
hand.

Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
04-11-2014: Motie handhaven.
09-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
22-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
04-10-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

19-02-2014: Handhaven in afwachting van 
aangekondigd plan van aanpak. Mededeling voldoet 
hier niet aan.
02-12-2015: Handhaven aangezien de aangekondigde 
uitwerking nog niet beschikbaar is (mede in relatie tot 
de Human Capital Agenda). 

E3 1818784 11.11.2015 Mobiliteit                                       
Verzoeken het college:                           
Alles In het werk te stellen de 
wegen in Flevoland dusdanig veilig 
te maken dat het aantal 
verkeersslachtoffers drastisch zal 
verlagen, inclusief faunabeveiliging

PVV Lodders, J. 25-11-2015: Vanuit het verkeersveiligheidsmotto ‘Maak van de nul een punt’ zullen we 
inderdaad alles in het werk stellen om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te 
verlagen met de middelen die we daarvoor beschikbaar hebben. Dit sluit ook aan bij 
hetgeen hierover in het college uitvoeringsprogramma is opgenomen (verbeteren van de 
verkeersveiligheid). Hierover wordt u nader geïnformeerd.
25-01-2016: Dit jaar wordt als uitwerking van de mobiliteitsvisie een beleidsnotitie 
opgesteld met daarin een voorstel voor verkeersveiligheidsmaatregelen  op onze eigen 
provinciale wegen en hoe er een extra impuls kan worden gegeven aan onze rol in de 
regio. Dit passend bij de genoemde hoge ambitie voor een drastische verlaging’. De 
staten worden hierbij betrokken middels het programma Ruimte en Mobiliteit dat een 
beleidsmatige uitwerking bevat van de mobiliteitsvisie, met een beleidsagenda, 
Programmering en afweging van projecten en financiele onderbouwing. De startnotitie 
van het programma Ruimte en Mobiliteit wordt in het voorjaar aan de Staten 
voorgelegd.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Wordt in programma Mobiliteit meegenomen.
22-08-2016: Geen wijzigingen.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Geen wijzigingen.

04-04-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan. 06-07-2016: Handhaven totdat programma Ruimte en 
Mobiliteit ter beoordeling voor ligt.

E5 1818832 11.11.2015 Arbeidsmarkt                                    
Verzoeken het college:                      
Bij het opstellen van de Human 
Capital agenda te identificeren of 
de mogelijkheid bestaat om 
projecten/activiteiten in 2016 te 
starten en als dit mogelijk is, de 
uitvoering van deze 
projecten/activiteiten 
daadwerkelijk te starten in 2016

SGP, SP,
PvdA, CU,
50Plus, 
Sen.Plus

Appelman, 
J.N.

25-11-2015: Met de ontwikkeling van de HCA uitvoeringsagenda wordt uitvoering in 2016 
en verder beoogd.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Op 21 september staat het Economisch Programma op de agenda van PS ter 
besluitvorming. 
04-10-2016: Op 21 september is het Economisch Programma vastgesteld. Beoogd wordt 
om zowel de PPS-regeling als de scholingsvoucherregeling per 1-1-2017 operationeel te 
hebben. Als initiatiefnemer en aanjager van samenwerkingsverbanden zijn wij in 2016 
gestart en zal de hele looptijd van het economisch programma uitgevoerd worden.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: : De uitvoering van de programmalijn is reeds gestart. 
11-01-2017: De uitvoering van de programmalijn is gestart. 

11-01-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
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E6 1818837 11.11.2015 Insect-vriendelijke inrichting nieuwe 
wegen Verzoeken het college: te 
onderzoeken of er mogelijk-heden 
zijn om bij wegverdubbeling van de 
rest van de Gooiseweg en de 
Waterlandse weg een insect-
vriendelijke inrichting toe te passen

PvdD, 
VVD, GL,
Sen.Plus

Lodders, J. 11-04-2016: In de planvorming van projecten zal met een bijenvriendelijke inrichting 
rekening worden gehouden. Zodra de monitoringsgegevens beschikbaar komen wordt 
Provinciale Saten geïnformeerd over de resultaten.

E9 26.10.2016 A: Onderzoek te doen naar welke 
aanvullende afmeervoorzieningen 
mogelijk zijn voor pleziervaartuigen, 
zonder dat de veiligheid in het 
algemeen en de doorstroming van het 
overige vaarverkeer in het bijzonder 
in het gedrang is cq in gevaar wordt 
gebracht;
B: Bij dit onderzoek aandacht te 
besteden aan de vraag hoe op 
passende wijze het beheer- en 
onderhoud mogelijk gemaakt kan 
worden, bijvoorbeeld door op 
enigerlei wijze betrokkenen mede 
verantwoordelijk te maken dan wel te 
verplichten hieraan mee te werken
C: PS uiterlijk in juni 2017 over de 
uitkomsten van dit onderzoek te 
informeren

50Plus, 
PvdA, 
Senioren+
Flevoland

Lodders, J.
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