Onderwerp

Inhoud

Num

Portefeuille

Datum

mer

houder

PS

Zaal, I.

31-01-

Motie

PS roept GS op: - Er op zo kort

M13-

Restwarmte

mogelijke termijn bij de

2022

2022

regering op aan te dringen om
(her)gebruik van restwarmte van
datacenters verplicht vast te
stellen voor nieuw te
ontwikkelen datacenters - En
Provinciale-Staten voor het
zomerreces van 2022 te
informeren over de voortgang.
Motie Zorgen

PS verzoeken GS bij de evaluatie

M10-

om

te betrekken of de

2022

hyperscales

vestigingsvoorwaarden nu en
naar de toekomst voldoende
sterk zijn om te kunnen sturen
op een goede inpassing op
gebied van landschap, natuur en
milieu. En verzoeken GS
landelijk het gesprek aan te
gaan over harde instrumenten
die nodig zijn om te sturen op
vestiging voor datacenters,
zodat nieuwe datacenters geen

Zaal, I.

31-012022

Stand van zaken GS

Voorstel Presidium

problemen geven voor ander
provinciaal beleid doordat er bv
conflicten ontstaan over de
volgordelijkheid van aansluiting
op het electriciteitsnet of
doordat milieudoelen minder
goed gehaald kunnen worden.
Motie

PS verzoeken GS: • zowel op

M9-

Hyperscales

nationaal als op Europees niveau

2022

Zaal, I.

31-012022

de (voorwaarden van)
nieuwvestiging van hyperscale
datacenters aan te kaarten en te
sturen op een level playing field
van deze datacenters •
Hierover uiterlijk bij de eerste
evaluatie van de
datacenterstrategie in de
commissie EFB terug te
rapporteren aan Provinciale
Staten
Motie cultuur

PS verzoeken het College om: -

M239

Pels, Z.

13-12-

12-01-2022 Bij de

Inbreng van

Te rade te gaan bij andere

-2021

2021

totstandkoming van de

de makers bij

provincies en te verkennen of er

regioprofielen van de

cultuurbeleid

op het niveau van de

Metropoolregio Amsterdam

cultuurregio’s ruimte gemaakt

(MRA) en Noord-Holland Noord

kan worden voor de inbreng van

zijn culturele instellingen

makers.

betrokken. In de bestuurlijke
overleggen met de wethouders
in februari en maart 2022 zal
de gedeputeerde de rol van de
makers bij totstandkoming van
het beleid agenderen. Ambtelijk
zal bij andere provincies worden
nagegaan in hoeverre zij makers
betrekken bij hun cultuurbeleid
en/of de regionale
cultuurprofielen. Voor de zomer
2022 zal PS worden
geïnformeerd over de stand van
zaken.

Motie

PS verzoeken GS: - een

M237

Pels, Z.

13-12-

12-01-2022 In afstemming met

Inspiratie

informatief en inspirerend

-2021

2021

het Steunpunt Monumenten en

her- en

overzicht samen te stellen van

Archeologie dat op de website

bijbestemmin

succesvolle her- en

een overzicht van her- en

g

bijbestemmingsprojecten in

bijbestemmingen geeft, zal een

Noord-Holland.

aantal projecten worden
uitgelicht, beschreven en
gepresenteerd op de website
van PNH. Hieraan zal via een
nieuwsbericht aandacht worden

besteed. PS zal worden
geïnformeerd als dit is
gerealiseerd.
Motie

PS verzoeken GS: - met de

M192

Ecologie en

andere drie provincies in

-2021

natuur bij

gesprek te gaan om in

De provincie Utrecht heeft dit

nieuwe

provinciale beleids- en

punt al opgenomen in het

organisatie

uitvoeringsplannen ecologie en

nieuwe uitvoeringsprogramma

Hollandse

natuur te koppelen aan het

van de Hollandse Waterlinies.

waterlinies

werelderfgoed.

Motie

PS besluit het college van GS op

M187

Toekomstper

te roepen: Een

-2021

spectief sport

toekomstperspectief of

in gesprek over de rol van sport

Noord-

discussienota uit te werken over

in de provincie. Wij zijn van plan

Holland

sport in Noord-Holland in de

om de uitkomsten in september

vorm van een update over de

aan u te presenteren.

beleidsnotitie Sport (2020),
bestaande uit: • de stand van
zaken van de beleidsnotitie
Sport • een uiteenzetting van
de taken van de Provincie
Noord-Holland op dit gebied •
een vergelijk van het sportbeleid
met andere provincies • de
(mogelijk structurele) rol die

Pels, Z.

Pels, Z.

08-11-

13-01-2022 We hebben dit

2021

besproken met onze partners.

08-11-

13-01-2022 Wij gaan dit jaar

2021

met verschillende stakeholders

Sportservice Noord-Holland of
anderen hierin kunnen spelen.
Motie

Verzoek PS aan college van

M42-

Economisch

Gedeputeerde Staten op om: Zo

2020

Herstel- en

Pels, Z.

18-05-

29-03-2022: uit besluitenlijst

11-05-2022:

2020

GS d.d. 29-03-2022:

voortgang motie is

snel mogelijk te inventariseren

Provinciale Staten worden

aan de orde geweest

Duurzaamhei

hoe de economische en

geïnformeerd over de

in cie EFB d.d. 09-

dsfonds

maatschappelijke infrastructuur

voortgang, de resultaten en het

05-2022. 17-01-

op een duurzame manier

vervolg van het Economisch

2022: Op c-agenda

gestimuleerd en versterkt kan

Herstel- en

EFB 17/1/2022 staat

worden en met een voorstel te

Duurzaamheidsfonds (EHDF). De

brief GS over proces.

komen voor het instellen van

voortgang betreft een overzicht

In april 2022 komt

een Economisch Herstel- en

van de genomen maatregelen,

GS met brief over 3e

Duurzaamheidsfonds dat zich

de nog vast te stellen

tranche. Ook komt

daarop richt. Hierbij de

maatregelen en een globaal

GS bij de 3e tranche

aandacht te richten op: -

overzicht van de financiën.

terug op

verduurzaming van de

Daarbij staat beschreven

verduurzamen

bebouwde omgeving, inclusief

hoeveel subsidies zijn

sportverenigingen

maatschappelijk vastgoed,

aangevraagd of verstrekt,

(rondvraag EFB 29-

waarbij centraal staat dat er

aantallen trajecten die zijn

11-2021). 22-03-

geen lastenverhoging voor

ingezet of projecten die lopen.

2021:

eigenaren en huurders plaats zal

Het vervolg van het EHDF wordt

vinden en dat deze

beschreven in het licht van de

verduurzaming onderdeel uit zal

oorspronkelijke uitgangspunten

maken van de bijdrage die

van Motie 42, de nog resterende

Noord-Holland doet aan het

middelen en de focus op

realiseren van de doelen van het

uitvoering van wat is ingezet.

Klimaatakkoord - versterking

Besluit GS: Provinciale Staten

van de culturele en

door middel van bijgaande brief

maatschappelijke infrastructuur

te informeren over het vervolg

- het als uitgangspunt nemen

van het Economisch Herstel- en

dat maatregelen voornamelijk

Duurzaamheidsfonds. 10-01-

revolverend zijn - als startpunt

2022 In december is een

te nemen een richtinggevend

bestuurlijke

maar niet dwingend bedrag van

informatiebijeenkomst

Euro 100 mln - financiering uit

gehouden om betrokken

de eigen middelen doch, indien

wethouders te informeren over

noodzakelijk, vreemd vermogen

de regeling voor de versterking

te overwegen en daarbij een

van de maatschappelijke sector.

breed financieel

Vanaf januari 2022 is de

instrumentarium te betrekken -

Cultuurlening beschikbaar voor

het voorkomen van

culturele en erfgoedorganisaties

versnippering van middelen.

die in Noord-Holland zijn

Aan de Staten een voorstel te

gevestigd. 02-11-2021 In de

doen, uiterlijk bij de begroting

brief van 13 oktober 2021

2021, en hierbij ook de

(1494135/1713953) aan PS

eventuele invloed en uitwerking

hebben GS de Staten

op de diverse beleidsterreinen

geïnformeerd over de voortgang

inzichtelijk te maken.

van de maatregelen uit de 1e en
2e tranche, het aanhouden van
de 3e tranche en om de

voorbereiding daarvan te doen
in het eerste kwartaal van 2022.
15-06-2021 In de brief van 27
mei 2021 (1494135/1640094)
aan PS hebben GS invulling
gegeven aan de uitvoering van
de 2e tranche van het
Economisch Herstel- en
Duurzaamheidsfonds. De inzet
voor de uitvoering is besproken
in de Statencommissie van 14
juni 2021. 31-03-2021
Uitvoering van de motie gaat in
tranches. In oktober 2020 is PS
met een brief (kenmerk
1494135/1494136)
geïnformeerd over het
raamwerk voor uitvoering en de
set van maatregelen voor de 1e
tranche. In maart 2021 is PS
met een brief
(1494135/1586179)
geïnformeerd over de
tussenstand van de uitvoering
van het Economisch Herstel en

Duurzaamheidsfonds. Deze
laatste brief is besproken in de
Statencommissie Economie,
Financiën en Bestuur, d.d. 22
maart 2021. 25-03-2021: uit
besluitenlijst GS d.d. 23-032021: In februari is de
Uitvoeringsregeling subsidie
verduurzaming
sportaccommodaties NoordHolland 2021 vastgesteld. Hier
kunnen sportverenigingen tot
maximaal €10.000 subsidie
aanvragen voor kleine fysieke
besparingsmaatregelen. Het
subsidieplafond van €150.000 is
binnen een week bereikt.
Vanwege de grote interesse en
de aansluiting bij het
Economisch Herstel en
Duurzaamheidsfonds hebben
wij besloten om het
subsidieplafond te verhogen
naar €500.000 met middelen uit
deze motie. Besluit GS 23-03-

2021: 1. Het subsidieplafond
van de Uitvoeringsregeling
subsidie verduurzaming
sportaccommodaties NoordHolland 2021 te verhogen naar
€500.000 2. De voor de
ophoging benodigde middelen
te dekken uit de middelen voor
de motie Economisch Herstel en
Duurzaamheidsfonds 3. Het
gewijzigde subsidieplafond te
publiceren in het Provinciaal
blad 4. Provinciale Staten te
informeren met inliggende brief.
12-01-2021 GS hebben in
oktober 2020 PS middels een
brief geïnformeerd over het
raamwerk voor de uitvoering
van. motie 42. Met de 1e
tranche zoals die beschreven
staat is begonnen en inmiddels
heeft besluitvorming over
enkele maatregelen
plaatsgevonden. In maart zullen
GS middels een brief PS

informeren over de stand van
zaken en een vooruitblik naar
de 2e tranche. Op de website
van de provincie staat een
overzicht van de maatregelen.
In oktober is er een actualisatie
van uit de GS-besluitenlijst en
vanuit cie EFB bij de motie
gepubliceerd. 21-10-2020: uit
besluitenlijst GS d.d. 06-102020: Op 18 mei 2020 hebben
Provinciale Staten een motie
aangenomen om te komen tot
een Economisch Herstel en
Duurzaamheidsfonds (motie
42). Het doel is de economische
en maatschappelijke effecten in
Noord-Holland, als gevolg van
de uitbraak van het Coronavirus
te verzachten. GS komen nu met
een brief waarin het raamwerk
dat is ontwikkeld voor de
uitvoering is beschreven en wil
daarover in gesprek met PS.
Besluit GS 06-10-2020: 1.

Provinciale Staten door middel
van bijgaande brief te
informeren over het raamwerk
dat is ontwikkeld voor de
uitvoering van motie 42 2. De
gemeenten in Noord-Holland te
informeren over het Economisch
Herstel en Duurzaamheidsfonds
gemeenten door middel van
bijgaande brief. 20-08-2020:
uit besluitenlijst GS d.d. 07-072020: 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 Wij hebben
op 7 juli jl. een brief aan PS
gestuurd waarin beschreven
wordt welke onderdelen relevant
worden gezien in de uitvoering
van motie 42.

Provinciaal

Verzoek PS om 1. Gemeenten en

M41-

Noodfonds

waterschappen te laten

2020

Sociale
Infrastructuur

Pels, Z.

18-05-

10-01-2022 In november 2020

23-03-2021:

2020

is door GS noodsteun verleend

Voortgang uitvoering

inventariseren welke culturele

aan 37 gemeenten die op hun

motie besproken in

en maatschappelijke

beurt 100 culturele instellingen

EFB van 22-3-2021

organisaties die mede bijdragen

in Noord-Holland financieel

aan Provinciale doelen als

geholpen hebben. Het restant

cultuur, cultuur historie en

van het noodfonds is in 2021

leefbaarheid aan de huidige

ingezet voor gemeenten in

situatie ten onder dreigen te

Noord-Holland om noodsteun te

gaan 2. Te inventariseren welke

verlenen aan vitale regionale

maatregelen op korte termijn

culturele instellingen met

genomen moeten worden om

vervolgschade in 2021. Hiermee

deze organisaties te helpen de

zijn in november 2021

periode tot herstel van een meet

nogmaals 46 culturele

normale situatie te overbruggen

instellingen geholpen die in het

3. Een voorstel aan Provinciale

voorjaar van 2021 als gevolg

Staten voor te leggen voor het

van de COVID-19 maatregelen

instellen van een ‘Provinciaal

in acute financiële nood zijn

Noodfonds Sociale

gekomen. Doordat instellingen

Infrastructuur’ (PNSI) om de

ook een beroep hebben kunnen

kosten van deze

doen op o.a. de algemene

noodmaatregelen voor de korte

rijksmaatregelen zoals NOW

termijn te dekken 4.

vloeit een bedrag van ongeveer

Voorwaarden op te stellen waar

€ 2.000.000 aan subsidies van

een gemeente of waterschap

de 1e tranche terug naar de

aan moet voldoen om in

provincie. Gezien de recente

aanmerking te komen voor een

Covid-19 ontwikkelingen en

beroep op het PNSI ter

dreigende effecten van de

ondersteuning van de lokale

sluitingen en tekorten in

maatschappelijke en culturele

2022/2023 voor de culturele

organisaties 5. Voor de

sector, stelt GS voor om, bij de

uitvoering samenwerking te

eerste begrotingswijziging

zoeken met gemeenten,

2022, de middelen die

waterschappen en het Rijk, met

terugvloeien van de 1e tranche

in achtneming van ieders eigen

beschikbaar te houden voor

competentie 6. Als startpunt te

herstel van de culturele

nemen een richtinggevend maar

infrastructuur. 04-11-2021 In

niet dwingend bedrag van Euro

november 2020 is door GS

10 mln 7. Financiering uit de

noodsteun verleend aan 37

eigen middelen doch, indien

gemeenten die op hun beurt

noodzakelijk, vreemd vermogen

100 culturele instellingen in

te overwegen en daarbij een

Noord-Holland financieel

breed financieel

helpen. Het restant (€

instrumentarium te betrekken

2.807.600) is ingezet voor

8. Gelet op de urgentie van de

gemeenten in Noord-Holland

problematiek, de uitvoering van

om noodsteun te verlenen aan

de verschillende onderdelen van

vitale regionale culturele

deze motie zo spoedig mogelijk

instellingen met vervolgschade

ter hand te nemen en PS

in 2021. Hiermee zijn nogmaals
46 culturele instellingen

regelmatig te informeren over

geholpen die in het voorjaar van

de voortgang.

2021 als gevolg van de COVID19 maatregelen in acute
financiële nood zijn gekomen
05-07-2021 In november 2020
is door GS noodsteun verleend
aan 37 gemeenten die op hun
beurt 100 culturele instellingen
in Noord-Holland financieel
helpen. Het restant (€
2.807.600) wordt ingezet voor
gemeenten in Noord-Holland
om noodsteun te verlenen aan
vitale regionale culturele
instellingen met vervolgschade
in 2021. GS hebben de
gemeenten op 22 april 2021
uitgenodigd om met twee
nieuwe proposities de schade in
kaart te brengen. Een propositie
voor de samenwerkende
gemeenten in de MRA en één
propositie voor de
samenwerkende gemeenten in
Noord-Holland Noord. De

proposities van zowel NHN en
MRA zijn voor 1 juli aangeleverd
en worden in de zomer 2021
verwerkt 22-04-2021: uit
besluitenlijst GS d.d. 20-042021, besluit: 1. Met bijgaande
brieven de samenwerkende
gemeenten in de Metropool
Regio Amsterdam (minus
Amsterdam en Flevoland) en
Noord-Holland Noord, uit te
nodigen tot het indienen van
twee voorstellen (één per regio)
voor het toewijzen van de
restantmiddelen uit het
noodfonds sociale infrastructuur
voor noodsteun aan de
instellingen in de periode 1
januari – 1 juli 2021, conform
bijgaande voorwaarden en
procesvoorstel 2. Niet bestede
middelen van het noodfonds
sociale infrastructuur in 2020 na
vaststelling van de subsidies
2020 wederom in te zetten voor

noodsteun in 2021, door middel
van het verstrekken van
incidentele subsidies aan de
desbetreffende gemeenten,
conform het doel van motie 41
3. Provinciale Staten te
informeren middels brief. 0204-2021 In november 2020 is
door GS noodsteun verleend aan
37 gemeenten die op hun beurt
100 culturele instellingen in
Noord-Holland financieel
helpen. Het restant (€
2.807.600) wordt ingezet voor
gemeenten in Noord-Holland
om noodsteun te verlenen aan
vitale regionale culturele
instellingen met vervolgschade
in 2021. Conform de aard van
deze motie is gekozen om het
noodfonds als sluitsteen te laten
dienen bovenop de maatregelen
van Rijk en gemeenten.
Gemeenten hebben aangegeven
de proposities 2021 voor de

zomer 2021 te kunnen
aanleveren. 11-01-2021 In
2020 is met de gemeenten in
Noord-Holland toegewerkt naar
twee proposities: één vanuit
Noord-Holland Noord en één
vanuit de gemeenten in de MRA
(exclusief Amsterdam en
Flevoland). Beide proposities
zijn door GS overgenomen. In
november 2020 is door GS
noodsteun verleend aan 37
gemeenten die op hun beurt
100 culturele instellingen in
Noord-Holland financieel
helpen. Het restant (€
2.807.600) wordt ingezet voor
gemeenten in Noord-Holland
om noodsteun te verlenen aan
culturele instellingen met
vervolgschade in 2021. In het
bestuurlijk overleg met de
wethouders in december 2020
is besproken dat de bijdrage
wordt ingezet als aanvulling op

noodsteun vanuit de
rijksoverheid
(rijkscultuurfondsen) en de
gemeenten. Daarom moet eerst
duidelijk zijn welke steun hieruit
wordt verleend. Indienen van de
proposities voor het restbedrag
is in maart/april 2021. In
oktober is er een nieuwe
actualisatie vanuit de GSbesluitenlijst bij de motie
gepubliceerd 29-10-2020: uit
besluitenlijst GS d.d. 27-102020: Besluit: 1. Kennis te
nemen van de twee proposities
die dienen als basis voor de
subsidieaanvraag van a) de
gemeenten in Noord-Holland
Noord en b) de gemeenten in de
MRA (excl. Amsterdam en
Flevoland) en die gedaan zijn in
het kader van de uitvoering van
motie 41 inzake het Provinciaal
Noodfonds Sociale
Infrastructuur 2. Aan 37

gemeenten een incidentele
subsidie te verstrekken zoals
opgenomen in bijlage 4 om
culturele instellingen in hun
gemeente te ondersteunen die
als gevolg van de COVID-19
maatregelen in acute financiële
nood zijn gekomen 3. In
afwijking van de Aanwijzingen
voor de subsidieverstrekking
Provincie Noord-Holland een
voorschot van 100 procent van
de verleende subsidies te
verstrekken 4. PS voor te stellen
de resterende middelen in het
noodfonds beschikbaar te
houden, om samen met de
gemeenten in Noord-Holland
noodsteun te verlenen aan
culturele instellingen met
vervolgschade Covid-19 in
2021, door het restantbedrag
van € 2.807.600 als uitgestelde
intentie op te nemen in de
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. 20-082020: 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 (31-8 leidende commissie)
Vang de

Roepen het College GS op: —

M21-

kinderen van

Ondersteuning te verlenen aan

2020

Moria op

Dijk van, A.

09-03-

21-12-2021 Geen specifieke

18-05-2021: het

2020

voortgang te melden, met name

presidium van 17-

de Noord—Hollandse

vanwege huidige

05-2021 heeft niet

gemeenten bij de opvang en

asielproblematiek in NL en

ingestemd met het

huisvesting van deze kinderen.

activiteiten CdK voor de

afdoen van deze

— In Den Haag aan te dringen

provinciale regietafel

motie. PS heeft deze

op medewerking met de

asielopvang. 04-11-2021 Geen

motie derhalve niet

gemeenten.

specifieke voortgang te melden.

toegevoegd bij de

De focus ligt momenteel op het

afdoeningsvoorstelle

bredere thema van asielopvang

n de motie blijft

als zodanig, o.a. in het kader

voor verdere uitvoer

van de provinciale regietafel

openstaan. 26-04-

asielopvang. 25-08-2021 Nog

2021: Commissie EFB

dit jaar zal de CdK namens de

van 22-04-2021

provincie Noord-Holland een

vraagt het Presidium

brief sturen aan de

te beslissen of deze

Staatssecretaris van Justitie en

motie kan worden

Veiligheid over dit onderwerp.

afgedaan. Presidium

01-04-2021 In GS van 6 april

van 17-05-2021:

ligt een conceptbrief aan PS

meerderheid vindt

voor, waarin wordt voorgesteld

dat motie nog niet is

deze motie als afgedaan te

afgedaan. 13-04-

beschouwen. 13-04-2021: uit

2021:

besluitenlijst GS d.d. 06-04-

Afdoeningsvoorstel

2021: In de Statenvergadering

staat op agenda EFB

van 9 maart 2020 is de motie

22-4-2021. PS 1-

‘Vang de kinderen van Moria op’

2-2021: Hr. Van Dijk

aangenomen. Het College van

zegt brief toe. 31-

GS heeft PS een brief gezonden

08-2020: In de

met het voorstel om deze motie

rondvraag van de cie

als afgedaan te beschouwen.

EFb heeft de hr. Zaal

Besluit GS 06-04-2021: 1. Brief

(GL) gevraagd: de

aan PS vast te stellen en te

brief van GS geeft

verzenden 2. PS voor te stellen

vooral een

de motie 2020-21 daarmee als

procedurele

afgedaan te beschouwen. 20-

opsomming van

01-2021 Deze motie kan

allerlei

worden afgedaan, vanwege (a)

overlegvormen

de actualiteit rond Moria (=er

waarbinnen aandacht

blijken uiteindelijk helemaal

wordt gevraagd voor

geen kinderen daar te

opvang en

verblijven), en (b) de andere

huisvesting van de

activiteiten m.b.t. asielopvang

kinderen in Moria.

die de CdK samen met Noord-

Wat is er intussen

Hollandse gemeenten nu reeds

concreet bereikt bij

verricht in het kader van de

de gemeenten? Dhr.

Noord-Hollandse regietafel

Van Dijk (CdK)

asielopvang, die de CdK op

antwoordt dat het

verzoek van het kabinet

kabinet heeft

organiseert. Wij zullen een brief

besloten dat de

om afdoening van de motie

opvang van de

voorbereiden. 17-08-2020 Bij

kinderen van Moria

brief van 3 juli 2020 hebben wij

plaatsvindt op het

u geïnformeerd over de stand

Griekse vastenland in

van zaken rond de uitvoering

samenwerking met

van deze motie. 30-04-2020

de Griekse overheid.

Onze provinciale betrokkenheid

Hij neemt als

wordt gevormd via de regionale

Rijksheer deel aan

regietafel vluchtelingen en

het overleg waarin hij

inbreng in de landelijke

functioneert als

regietafel. Uiteraard met de

verlengstuk van het

aantekening dat formeel gezien

kabinet en vanuit

dit georganiseerd wordt vanuit

deze functie vraagt

de hoedanigheid van de CdK als

hij aandacht voor dit

Rijksheer en hierover de

probleem, maar

verantwoording aan de minister

vooralsnog is geen

wordt afgelegd.

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 C-agenda van
cie RWK 24-8-2020
en cie EFB 31-82020 geplaatst.

