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Stand van zaken GS
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Presidium
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Vergroting

PS verzoeken het college van

M98-

bekendheid

Gedeputeerde Staten: - de

2019

van Noord-

Zaal, I.

11-11-

07-01-2021 De afhandeling van deze

11-02-2021:

2019

motie staat 18 januari op de agenda van

brief GS over deze

volgende vier communicatie-

de commissie EFB. Dat gebeurt in de brief

motie komt aan

Hollandse

uitingen die bekendheid in

van GS aan PS inz. vaststelling

de orde in cie EFB

burgers met

grote mate zouden

Communicatieaanpak Duurzaam

van 22 maart

provinciaal

versterken te organiseren en

doorpakken 2020 - 2023 en afdoening

2021. 19-01-

referendum,

uit te voeren o de

motie 98-2019 (agendapunt 11B) 03-

2020: voorstel

burgerinitiatief

mogelijkheid tot het initiëren

12-2020: uit besluitenlijst GS van 01-12-

presidium volgt

en inspraak

van een referendum,

2020 m.b.t. Vaststelling

nog na

burgerinitiatief of inspraak

Communicatieaanpak Duurzaam

behandeling in

opnemen in een (digitale)

doorpakken 2020 - 2023: Het College

cie EFB van

brochure en die onder

van Gedeputeerde Staten beschrijft op

22maart 2021.

Noord-Hollandse burgers

hoofdlijnen de communicatieaanpak van

verspreiden o het doen van

deze coalitieperiode. De belangrijkste

(meer) uitingen hieromtrent

ambitie daarin is de groei van een

op sociale media te denken

zendende provincie naar een provincie

valt hierbij aan een aparte

die voortdurend in gesprek is met haar

website, en gebruik van de

inwoners en partners. Met deze aanpak

sociale media Facebook,

willen Gedeputeerde Staten de inwoners

Twitter en Instagram o het

van Noord-Holland meenemen in hun

opstellen en verspreiden van

inzet op het gebied van klimaat,

een infographic met

duurzame stedelijke ontwikkeling en

wegwijzer over alle mogelijke

bereikbaarheid, leefbaarheid en

manieren van inspraak en

economie, vitaal landelijk gebied, cultuur,

meedenken die Noord-

openbaar bestuur en financiën.

Hollandse burgers t.a.v. het

Transparant en proactief communiceren,

bestuur hebben o de

bij zowel positief als negatief nieuws,

informatie op de website

gebruikmakend van kanalen dicht bij de

toegankelijk en up to date

inwoners van onze provincie. Besluit GS

houden

01-12-2020: 1. De Communicatieaanpak
Duurzaam doorpakken 2020 - 2023 vast
te stellen 2. Provinciale Staten met
bijgesloten brief en digitaal opgemaakte
bijlage te informeren 3. Provinciale
Staten voor te stellen om motie 98-2019
hiermee als afgedaan te beschouwen.
24-07-2020 De volgende acties zijn ter
afdoening van deze motie uitgevoerd: 1.
De webpagina https://www.noordholland.nl/Bestuur/Inspraak is nagelopen
en geactualiseerd. 2. Er is een
infographic gemaakt over de
verschillende manieren waarop NoordHollanders kunnen meedenken of
inspraak kunnen hebben. Deze wordt
zowel online als offline gedeeld. 3. In
zowel het digitale als het papieren
magazine &Holland heeft de infographic
een plek gekregen, aangevuld met
interviews met Noord-Hollanders die
gebruik gemaakt hebben van een of

meerdere inspraakmogelijkheden. Deze
artikelen zullen ook weer gedeeld worden
op social media. 4. De infographic en de
losse interviews zijn geadverteerd op
sociale media van de provincie NoordHolland met een verwijzing naar de
actuele pagina over
inspraakmogelijkheden. Er komt nog een
brief richting PS met het voorstel om de
motie als afgedaan te beschouwen. 2703-2020 De uitvoering van deze motie is
besproken in de staf van de cvdK. De
volgende acties worden ter afdoening van
deze motie voor de zomer van 2020
uitgevoerd: 1. De webpagina
https://www.noordholland.nl/Bestuur/Inspraak wordt
nagelopen en geactualiseerd. De pagina
krijgt ook een verkorte url, bijvoorbeeld
www.noord-holland.nl/meepraten. 2. Er
wordt een infographic gemaakt over de
verschillende manieren waarop NoordHollanders kunnen meedenken of
inspraak kunnen hebben. Deze wordt
zowel online als offline gedeeld. 3. In
zowel het digitale als het papieren
magazine &Holland krijgt de infographic

ook een plek, aangevuld met ervaringen
van Noord-Hollanders die gebruik
gemaakt hebben van een of meerdere
inspraakmogelijkheden. Deze artikelen
zullen ook weer gedeeld worden op social
media. 4. De infographic wordt gedeeld
op Twitter, Facebook en Instagram van de
provincie Noord-Holland met een
verwijzing naar de actuele pagina over
inspraakmogelijkheden. 03-02-2020
Uitvoering van de motie volgt medio
2020.
Vang de

Roepen het College GS op: —

M21-

Dijk

09-03-

20-01-2021 Deze motie kan worden

PS 1-2-2021: Hr.

kinderen van

Ondersteuning te verlenen

2020

van, A.

2020

afgedaan, vanwege (a) de actualiteit rond

Van Dijk zegt

Moria op

aan de Noord—Hollandse

Moria (=er blijken uiteindelijk helemaal

brief toe

gemeenten bij de opvang en

geen kinderen daar te verblijven), en (b)

huisvesting van deze

de andere activiteiten m.b.t. asielopvang

kinderen. — In Den Haag aan

die de CdK samen met Noord-Hollandse

te dringen op medewerking

gemeenten nu reeds verricht in het kader

met de gemeenten.

van de Noord-Hollandse regietafel
asielopvang, die de CdK op verzoek van
het kabinet organiseert. Wij zullen een
brief om afdoening van de motie
voorbereiden. 17-08-2020 Bij brief van
3 juli 2020 hebben wij u geïnformeerd
over de stand van zaken rond de
uitvoering van deze motie. 30-04-2020

31-08-2020: In
de rondvraag van
de cie EFB heeft
de hr. Zaal (GL)
gevraagd: de brief
van GS geeft
vooral een
procedurele
opsomming van
allerlei

Onze provinciale betrokkenheid wordt

overlegvormen

gevormd via de regionale regietafel

waarbinnen

vluchtelingen en inbreng in de landelijke

aandacht wordt

regietafel. Uiteraard met de aantekening

gevraagd voor

dat formeel gezien dit georganiseerd

opvang en

wordt vanuit de hoedanigheid van de CdK

huisvesting van

als Rijksheer en hierover de

de kinderen in

verantwoording aan de minister wordt

Moria. Wat is er

afgelegd.

intussen concreet
bereikt bij de
gemeenten? Dhr.
Van Dijk (CdK)
antwoordt dat het
kabinet heeft
besloten dat de
opvang van de
kinderen van
Moria plaatsvindt
op het Griekse
vastenland in
samenwerking
met de Griekse
overheid. Hij
neemt als
Rijksheer deel aan
het overleg
waarin hij

functioneert als
verlengstuk van
het kabinet en
vanuit deze
functie vraagt hij
aandacht voor dit
probleem, maar
vooralsnog is
geen sprake van
bereidheid en
wordt verwezen
naar de afspraken
met Griekenland.
Niettemin vraagt
hij ook binnen de
kring van
Commissarissen
hier aandacht
voor.
30-06-2020 Een
brief van GS met
stand van zaken
is op de Cagenda van cie
RWK 24-8-2020
en cie EFB 31-82020 geplaatst.

Motie

Verzoek PS aan college van

M42-

Economisch

Gedeputeerde Staten op om:

2020

Herstel- en

Pels, Z.

18-05-

12-01-2021 GS hebben in oktober 2020

4-3-2021:

2020

PS middels een brief geïnformeerd over

stand van zaken

Zo snel mogelijk te

het raamwerk voor de uitvoering van

uitvoering motie

Duurzaamheid

inventariseren hoe de

motie 42. Met de 1e tranche zoals die

42 op B-agenda

sfonds

economische en

beschreven staat is begonnen en

EFB 22-3-2021

maatschappelijke

inmiddels heeft besluitvorming over

infrastructuur op een

enkele maatregelen plaatsgevonden. In

duurzame manier

maart zullen GS middels een brief PS

gestimuleerd en versterkt

informeren over de stand van zaken en

kan worden en met een

een vooruitblik naar de 2e tranche. Op de

voorstel te komen voor het

website van de provincie staat een

instellen van een Economisch

overzicht van de maatregelen. In oktober

Herstel- en

is er een actualisatie van uit de GS-

Duurzaamheidsfonds dat

besluitenlijst en vanuit cie EFB bij de

zich daarop richt. Hierbij de

motie gepubliceerd. 21-10-2020: uit

aandacht te richten op: -

besluitenlijst GS d.d. 06-10-2020: Op 18

verduurzaming van de

mei 2020 hebben Provinciale Staten een

bebouwde omgeving,

motie aangenomen om te komen tot een

inclusief maatschappelijk

Economisch Herstel en

vastgoed, waarbij centraal

Duurzaamheidsfonds (motie 42). Het doel

staat dat er geen

is de economische en maatschappelijke

lastenverhoging voor

effecten in Noord-Holland, als gevolg van

eigenaren en huurders plaats

de uitbraak van het Coronavirus te

zal vinden en dat deze

verzachten. GS komen nu met een brief

verduurzaming onderdeel uit

waarin het raamwerk dat is ontwikkeld

zal maken van de bijdrage

voor de uitvoering is beschreven en wil

die Noord-Holland doet aan

daarover in gesprek met PS. Besluit GS

14-12-2020:
Financiële
verwerking motie
42 bij 1e
begrotingswijzigi
ng 2021.
27-10-2020: de
brief GS met
raamwerk is
besproken in cie
RWK van 19-102020 en in cie
EFB van 26-102020, wordt nog
vervolgd. 01-092020: in cie EFB
van 31-08-2020
is over motie 422020 gesproken.

het realiseren van de doelen

06-10-2020: 1. Provinciale Staten door

Er is afgesproken

van het Klimaatakkoord -

middel van bijgaande brief te informeren

dat het voorstel

versterking van de culturele

over het raamwerk dat is ontwikkeld voor

van GS hoe daar

en maatschappelijke

de uitvoering van motie 42 2. De

invulling aan te

infrastructuur - het als

gemeenten in Noord-Holland te

geven niet samen

uitgangspunt nemen dat

informeren over het Economisch Herstel

met de begroting

maatregelen voornamelijk

en Duurzaamheidsfonds gemeenten door

als een punt

revolverend zijn - als

middel van bijgaande brief. 20-08-

wordt

startpunt te nemen een

2020: uit besluitenlijst GS d.d. 07-07-

geagendeerd

richtinggevend maar niet

2020: Besluit GS 1. Provinciale Staten met

maar ieder apart

dwingend bedrag van Euro

een brief te informeren over de

(eerst

100 mln - financiering uit de

voorgenomen uitwerking van moties 41

blauwdruk/motie

eigen middelen doch, indien

en 42. 2. De portefeuillehouders RO en

42-2020 en dan

noodzakelijk, vreemd

Cultuur te machtigen redactionele

begroting). Dit is

vermogen te overwegen en

aanpassingen te doen. 15-07-2020 Wij

behandeld op 19

daarbij een breed financieel

hebben op 7 juli jl. een brief aan PS

oktober in de cie

instrumentarium te

gestuurd waarin beschreven wordt welke

RWK en op 26

betrekken - het voorkomen

onderdelen relevant worden gezien in de

oktober 2020 in

van versnippering van

uitvoering van motie 42.

de cie EFB

middelen. Aan de Staten een
voorstel te doen, uiterlijk bij
de begroting 2021, en hierbij
ook de eventuele invloed en
uitwerking op de diverse
beleidsterreinen inzichtelijk
te maken.

Provinciaal

Verzoek PS om 1. Gemeenten

M41-

Noodfonds

en waterschappen te laten

2020

Sociale
Infrastructuur

Pels, Z.

18-05-

11-01-2021 In 2020 is met de

4-3-

2020

gemeenten in Noord-Holland toegewerkt

2021:Voortgangs

inventariseren welke culturele

naar twee proposities: één vanuit Noord-

brief op B-agenda

en maatschappelijke

Holland Noord en één vanuit de

EFB 22-3-2021

organisaties die mede

gemeenten in de MRA (exclusief

bijdragen aan Provinciale

Amsterdam en Flevoland). Beide

doelen als cultuur, cultuur

proposities zijn door GS overgenomen. In

historie en leefbaarheid aan

november 2020 is door GS noodsteun

de huidige situatie ten onder

verleend aan 37 gemeenten die op hun

dreigen te gaan 2. Te

beurt 100 culturele instellingen in

inventariseren welke

Noord-Holland financieel helpen. Het

maatregelen op korte termijn

restant (€ 2.807.600) wordt ingezet voor

genomen moeten worden om

gemeenten in Noord-Holland om

deze organisaties te helpen

noodsteun te verlenen aan culturele

de periode tot herstel van

instellingen met vervolgschade in 2021.

een meet normale situatie te

In het bestuurlijk overleg met de

overbruggen 3. Een voorstel

wethouders in december 2020 is

aan Provinciale Staten voor te

besproken dat de bijdrage wordt ingezet

leggen voor het instellen van

als aanvulling op noodsteun vanuit de

een ‘Provinciaal Noodfonds

rijksoverheid (rijkscultuurfondsen) en de

Sociale Infrastructuur’ (PNSI)

gemeenten. Daarom moet eerst duidelijk

om de kosten van deze

zijn welke steun hieruit wordt verleend.

noodmaatregelen voor de

Indienen van de proposities voor het

korte termijn te dekken 4.

restbedrag is in maart/april 2021. In

Voorwaarden op te stellen

oktober is er een nieuwe actualisatie

waar een gemeente of

vanuit de GS-besluitenlijst bij de motie

waterschap aan moet voldoen

gepubliceerd 29-10-2020: uit

01-09-2020: in
cie EFB van 3108-2020 is over
motie 41-2020
gesproken. Er
werd door de
commissie een
aantal zaken
meegegeven.
03-07-2020: de
2e
begrotingswijzigi
ng met daarin
verwerkt de motie
over het
Provinciaal
Noodfonds
Sociale
Infrastructuur
komt naar
verwachting in
augustus in cie

om in aanmerking te komen

besluitenlijst GS d.d. 27-10-2020:

EFB (en overige

voor een beroep op het PNSI

Besluit: 1. Kennis te nemen van de twee

commissies) en

ter ondersteuning van de

proposities die dienen als basis voor de

naar verwachting

lokale maatschappelijke en

subsidieaanvraag van a) de gemeenten in

op 14 september

culturele organisaties 5.

Noord-Holland Noord en b) de

2020 in PS.

Voor de uitvoering

gemeenten in de MRA (excl. Amsterdam

samenwerking te zoeken met

en Flevoland) en die gedaan zijn in het

gemeenten, waterschappen

kader van de uitvoering van motie 41

en het Rijk, met in

inzake het Provinciaal Noodfonds Sociale

achtneming van ieders eigen

Infrastructuur 2. Aan 37 gemeenten een

competentie 6. Als startpunt

incidentele subsidie te verstrekken zoals

te nemen een richtinggevend

opgenomen in bijlage 4 om culturele

maar niet dwingend bedrag

instellingen in hun gemeente te

van Euro 10 mln 7.

ondersteunen die als gevolg van de

Financiering uit de eigen

COVID-19 maatregelen in acute

middelen doch, indien

financiële nood zijn gekomen 3. In

noodzakelijk, vreemd

afwijking van de Aanwijzingen voor de

vermogen te overwegen en

subsidieverstrekking Provincie Noord-

daarbij een breed financieel

Holland een voorschot van 100 procent

instrumentarium te

van de verleende subsidies te verstrekken

betrekken 8. Gelet op de

4. PS voor te stellen de resterende

urgentie van de

middelen in het noodfonds beschikbaar

problematiek, de uitvoering

te houden, om samen met de gemeenten

van de verschillende

in Noord-Holland noodsteun te verlenen

onderdelen van deze motie

aan culturele instellingen met

zo spoedig mogelijk ter hand

vervolgschade Covid-19 in 2021, door

te nemen en PS regelmatig te

het restantbedrag van € 2.807.600 als

informeren over de

uitgestelde intentie op te nemen in de

voortgang.

laatste begrotingswijziging 5. Provinciale
Staten met bijgaande brief te informeren
over de voorgenomen uitwerking van
motie 41 en de portefeuillehouder
Cultuur te machtigen redactionele
aanpassingen te doen. 20-08-2020: uit
besluitenlijst GS d.d. 07-07-2020: Besluit
GS 1. Provinciale Staten met een brief te
informeren over de voorgenomen
uitwerking van moties 41 en 42. 2. De
portefeuillehouders RO en Cultuur te
machtigen redactionele aanpassingen te
doen.15-07-2020 15-07-2020 Op 7 juli
jl. hebben wij besloten PS te informeren
over de voortgang van de uitvoering van
deze motie. Gemeenten in respectievelijk
Noord-Holland Noord en Metropoolregio
Amsterdam maken een voorstel voor
steun uit het noodfonds voor organisaties
van bovenregionaal belang buiten
Amsterdam. Voor verdere uitwerking en
voorwaarden verwijzen wij naar de
opgestelde brief. Deze staat onder meer
geagendeerd voor de commissie EFB (318 leidende commissie)

Educatie

PS verzoekt het college van

M48-

Dijk

29-06-

07-01-2021 De afhandeling van deze

11-02-2021:

koloniaal

Gedeputeerde Staten: 

2020

van, A.

2020

motie staat 22 maart op de agenda van

brief GS over deze

Verleden

jaarlijks stil te staan bij de

de commissie EFB. Dat gebeurt in de brief

motie komt aan

jaarlijkse Keti Koti viering op

GS aan PS inz. afdoening Motie 48-2020

de orde in cie EFB

1juli  organisaties

over educatie koloniaal verleden

van 22 maart

gespecialiseerd in racisme,

(agendapunt 11A) 03-12-2020: uit

2021.

zoals onder andere Stichting

besluitenlijst GS van 01-12-2020: 1.

Keti Koti Tafel te benaderen

Kennis te nemen van het onderzoek ‘Fout

voorstel

en te vragen of zij, i.s.m. de

erfgoed? Paviljoen Welgelegen en het

provincie, dialoogtafels wil

slavernijverleden’ uitgevoerd door de

organiseren over hoe racisme

Fabryck 2. Met een brief Provinciale

van invloed is op het

Staten te informeren over de uitvoering

dagelijks leven van Noord-

van motie 48-2020 ‘educatie koloniaal

Hollanders  i.s.m. met een

verleden’ 3. Provinciale Staten voor te

organisatie gespecialiseerd in

stellen om motie 48-2020 hiermee als

racisme en slavernijverleden

afgedaan te beschouwen. 24-07-2020

een tentoonstelling in het

Er wordt gewerkt aan een voorstel ter

provinciehuis over racisme /

afdoening van deze motie. In het najaar

structurele ongelijkheid en

ontvangt PS een brief over de

de rol van het provinciehuis

implementatie van de motie.

als koloniaal erfstuk hierin te
organiseren  daarbij waar
mogelijk zichtbaar
verbinding te leggen met
andere vormen van
discriminatie  PS over de

presidium volgt
nog na
behandeling in
cie EFB van 22
maart 2021.

voortgang hiervan te
informeren.
Investeren in

PS verzoekt het college van

M184

Zaal, I.

09-11-

07-01-2021 Een GS besluit over

stageplekken

Gedeputeerde Staten om: ●

-2020

2020

uitvoering van de motie is voorzien in

voor Noord-

In gesprek met de

februari waarna PS het voorstel

Hollandse

technieksector te

voorgelegd krijgen.

jongeren

onderzoeken of, en zo ja
welke, ondersteuning van de
provincie en/of de
werkambassadeur wenselijk
is om het aantal
stageplekken te bevorderen
t.b.v. MBO-studenten.

Helder

PS verzoekt Gedeputeerde

M174

taalgebruik

Staten, - Een tweede

-2020

Pels, Z.

09-11-

Bij de jaarstukken 2020 zal een eerste

2020

simpele versie worden gevoegd, in de

toegankelijke versie van de

vorm van een animatiefilmpje. Over de

de begroting volgens de

verdere uitvoering van de motie worden

richtlijnen voor taalniveau B1

Provinciale Staten bij de begroting verder

op te stellen - Te verkennen

geïnformeerd.

voor welke andere publicaties
een tweede versie volgens de
richtlijnen B1 passend zou
zijn - Daarbij ook de
communicatie op de website
mee te nemen.

Meer laadpalen

PS dragen het college van GS

M179

op:  - te bekijken in welke

-2020

Zaal, I.

09-11-

07-01-2021 In de motie wordt verwezen

2020

naar MRA-E met betrekking tot uitrol

provinciale programma’s het

publieke laadinfra voor

aanleggen van publieke

personenvoertuigen. Daarvoor zijn al

oplaadpalen ingepast kan

meer dan 6000 laadpunten gerealiseerd

worden om de groei van het

en wordt de plaatsing van nog eens

aantal laadpalen aan te jagen,

20.000 laadpunten uitgevoerd. Met

zoals het HIRB-programma

betrekking tot laden op privé terrein voor

voor verduurzaming van

particulieren en/of bedrijven wordt op dit

bedrijventerreinen.

moment een plan van aanpak opgesteld.
Begin 2021 kunnen we daar concrete
maatregelen benoemen zodat ook daar
voldoende laadinfra beschikbaar komt.
De werkzaamheden van MRA-E worden /
zijn vastgelegd in een jaarlijks opgesteld
werkprogramma.

Bibliotheken

PS roepen Gedeputeerde

M175

open houden

Staten op - Het belang van

-2020

Pels, Z.

09-11-

11-01-2021 In verschillende gremia

05-02-2021:

2020

hebben Gedeputeerde Staten het bredere

Brief over afdoen

het snel weer kunnen openen

maatschappelijk belang van de

motie 175

van bibliotheken te

bibliotheken en de oproep om

Bibliotheken

benadrukken bij de

bibliotheken open te houden bij

openhouden in

veiligheidsregio - Contact op

toekomstige lockdowns onder aandacht

GS 2-2-2021

te nemen met de gemeenten

gebracht. De CdK heeft dit besproken in

behandeld. Zal in

om te kijken welke

zijn overleg met de veiligheidsregio’s en

commissie EFB

ondersteuning hierbij nodig

gedeputeerde Pels in haar overleggen

van 22 maart

is - Te onderzoeken hoe

met gemeenten, IPO en Probiblio. GS

2021 besproken

Probiblio bibliotheken kan

hebben op 3 december 2020 een brief

worden.

ondersteunen in het opzetten

over dit onderwerp verzonden aan

van aanbod dat past binnen

Binnenlandse Zaken. Deze brief is door

de mogelijkheden die door

verschillende provincies mede-

het kabinet zijn gegeven - In

ondertekend. Onze uitvoeringsinstelling

overleg te treden met het IPO

Probiblio steunt op diverse manieren de

en de minister van OCW om

lokale bibliotheken, onderzoekt

sluiting van bibliotheken bij

voortdurend wat hier passend aanbod is

eventuele toekomstige

en brengt in januari een themapublicatie

lockdowns te voorkomen.

over de maatschappelijke inzet van
bibliotheken in coronatijd uit. 05-022021: Uit besluitenlijst GS d.d. 02-022021: Provinciale Staten hebben op 9
november 2020 met motie 175 het
college van GS opgeroepen te
onderzoeken welke bijdrage de provincie
kan leveren in het openhouden van
bibliotheken bij toekomstige lockdowns
vanwege de coronamaatregelen. Het
college informeert PS over de diverse
activiteiten die naar aanleiding van deze
motie zijn ondernomen. Besluit GS 0202-2021: 1. Provinciale Staten met
bijgaande brief te informeren over de
uitwerking van motie 175 Bibliotheken
openhouden 2. Provinciale Staten te
verzoeken de motie als afgedaan te
beschouwen.

Waar nodig

PS roept het College van GS

M183

Pels, Z.

09-11-

28-01-2021 Het overleg over de

extra

op om:  Te verkennen hoe

-2020

2020

uitvoering van de motie loopt, bijv. via

provinciale

we vanuit de provincie

Greenport NHN en uitvoering van

ondersteuning

ondersteuning kunnen

onderdeel motie 42. Op andere

voor

bieden aan voedselbanken 

onderdelen wordt nog onderzocht waar

voedselbanken

Alles in het werk te stellen

de behoefte ligt.

en

om een win-win situatie te

voedseluitgifte

creëren met betrekking tot

punten die

het voorkomen van

geconfronteer

voedselverspilling en het

d worden met

sluiten van korte ketens aan

tekorten

de ene kant en het zorgen
van voldoende aanbod voor
de voedselbank aan de
andere kant.

Maatwerkdemo

PS dragen het college van GS

M177

cratie

op:  - gemeenten in Noord-

-2020

Zaal, I.

09-11-

11-01-2021 GS zijn gestart met de

2020

uitvoering van de motie.

Holland te attenderen op de

Maatwerkdemocratie is op 4 december jl.

maatwerkdemocratie-

in de BZK Roadshow met gemeenten

instrumenten  - op verzoek

besproken en de motie is opgenomen in

gemeenten te ondersteunen

de concept Agenda bestuurlijke

die vorm willen geven aan

vernieuwing en participatie. De concept

nieuwe, gemeentegrens

agenda wordt op 18 januari a.s. in de cie.

overstijgende,

EFB besproken. Daarna zal bij de

bestuursvormen die zowel

vaststelling van de definitieve agenda

goede sturing voor de raad

voorgesteld worden de motie als
afgedaan te beschouwen.

als betrokkenheid van
inwoners kunnen bieden.
Ondersteuning

PS Verzoekt het college van

M155

provinciale

GS: - provinciale vrijwilligers

-2020

vrijwilligers in

een hart onder de riem te

coronatijden

steken en waardering te
betonen voor hun inzet in
deze uitdagende COVID-19
tijden - te onderzoeken
welke manier hiervoor het
beste past en dit terug te
koppelen aan Provinciale
Staten.

Pels, Z.

09-11-

Over de uitvoering van deze motie zullen

2020

Provinciale Staten in het eerste kwartaal
van 2021 worden geïnformeerd.

