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Betreft: lijst moties PS 9 maart 2020

Memo

27 februari 2020

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 2 moties:
Nummer
(hyperlink)

M123-2019

Datum PS

Onderwerp

Opmerking voor PS/Presidium

18-11-2019

Aansluiten bij
Raadtafel 32.
(GroenLinks)

Er is in februari een nieuwe actualisatie vanuit cie
RWK gepubliceerd bij deze motie.
Voorstel Presidium
Uit verslag RWK 13-1-2020: "Het Presidium is bij de
vergadering van 16 december 2019 akkoord gegaan
met de aanwijzing van mevrouw De Vries (PvdA) en
mevrouw Gielen (GL) als vertegenwoordigers van de
provincie Noord-Holland aan de MRA Raadstafel,
zoals besproken bij de commissievergadering RWK
op 25 november 2019. Het Presidium VAN 16-122019 heeft eveneens besloten dat motie M1232019 hiermee is afgedaan. Op 4 december 2019
heeft de vergadering van de MRA Raadstafel
plaatsgevonden, met aanwezigheid van de
afgevaardigden. Mevrouw De Vries heeft een verslag
gemaakt, deze is toegevoegd aan agendapunt 10 op
de C-agenda van Cie RWK 13-01-2020." Voorstel:
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lijst aangenomen moties

2|2

| Memo

motie afdoen.
M35-2018

08-10-2018

MRA (Metropool
Amsterdam)
begroting en
werkplan 2019.
(VVD)

In februari is er een nieuwe actualisatie bij deze
motie gepubliceerd.
Voorstel Presidium:
Commissie RWK van 10-02-2020 adviseert om
motie M35-2018 als afgedaan te beschouwen.
Uitvoering aan de motie is gegeven na bespreking
van het Werkplan van de MRA in de commissie RWK
van 14 oktober 2019.
Voorstel: motie afdoen.

Instemmen leidt tot opschoning van de lijst moties na vaststelling in PS van
9 maart 2020.

