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Betreft: lijst moties Presidium 16 december 2019

Memo

5 december 2019

Inleiding:
Bijgevoegd treft u aan een overzicht van alle openstaande moties.
Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in
iBabs. Op bijgevoegde lijst kunt u via de hyperlinks naar de afzonderlijke moties
navigeren en kunt u online de actuele stand van zaken GS en commissies
raadplegen. Dat kan uiteraard ook in iBabs bij “overzichten / moties /
amendementen”.
In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” op bijgevoegde lijst wordt aangegeven
wanneer er een nieuwe actualisatie vanuit GS en/of commissie is gepubliceerd en
wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Voorstel:
In te stemmen met het afdoeningsvoorstel bij de volgende 3 moties:
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp

Opmerking voor PS/Presidium

M34-2019

08-07-2019

Werkgroep
Jeugdparticipatie.
PvdA

M23-2019

17-06-2019

Stop de
grafietregens.
GroenLinks

Afdoeningsvoorstel:
De werkgroep is ingesteld en actief. In het presidium
van 16 december 2019 is een memo van de
werkgroep met voorstellen en nadere financiering
ingebracht door de werkgroep. De werkgroep blijft
deze Statenperiode actief, tenzij de werkgroep zelf
met een voorstel komt dat zij kan worden
opgeheven. Daarmee is uitvoering gegeven aan de
motie kan deze worden afgedaan.
Voorstel: motie afdoen.
Afdoeningsvoorstel:
Bij brief van 11 juli 2019 zijn de punten voor het
college afgedaan en het rekenkameronderzoek is in
volle gang.
Voorstel: motie afdoen.

1|2

lijst aangenomen moties

M19-2019

27-03-2019

Oprichting
vereniging van
oud-Statenleden
provincie NoordHolland.
PvdA

2|2

| Memo

Afdoeningsvoorstel:
Op 20 november 2019 heeft de oprichtingsvergadering en 1e bijeenkomst van de vereniging
oud-Statenleden Noord-Holland plaatsgevonden. De
Statengriffie biedt ondersteuning tot en met de
inschrijving van de vereniging bij de Kamer van
Koophandel. De vereniging wordt jaarlijks
uitgenodigd voor een bijeenkomst met haar leden
op het provinciehuis met een lid van het college van
GS. Daarnaast worden de leden van de vereniging
oud-Statenleden in ieder geval uitgenodigd voor de
jaarlijkse Willem Arondéuslezing en het jaarlijkse
Provincieconcert. Daarmee is uitvoering gegeven aan
de motie en kan deze worden afgedaan.
Voorstel: motie afdoen.

Instemmen leidt tot opschoning van de lijst moties na vaststelling in PS van
16 december 2019.

