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1.  Opening 

Doel: samen plannen & vooruitkijken van de besluitvormingsprocessen en investeren in de 
kwaliteit van de voorstellen. 
 

2.  Vaststellen agenda 
 

3. Terugblik 
Wat ging goed en wat kon beter het afgelopen periode? 

 Conclusie: Er worden beelden gedeeld over het proces met betrekking tot het kaderdocument 
datacenters, IPO en de MSNF. 
 

4. Afstemmingsonderwerpen  
   4a. Lange Termijn Planning, inclusief Beeldvorming op beeld (#2903771) 

Toelichting: 
Tijdens het vorige overleg (11 juli jl.) is door de PC aan GS verzocht om prioritering van 
onderwerpen op de LTP tot aan het einde van de statenperiode. Tot op heden is deze 
informatie niet ontvangen. 
Zowel op 30 mei als op 11 juli is gesproken over digitale beeldvorming en afgesproken om 
samen te experimenteren om te onderzoeken welke sessies hiervoor geschikt zijn. In de 
zomernota 2022 heeft het college aangegeven dat bij de beeldvormende sessies 
geëxperimenteerd worden met digitale vergadervormen binnen de huidige technische 
mogelijkheden. Hoe wordt hieraan invulling gegeven? 
Ter bespreking:  
De wijze waarop gezamenlijk sturing kan plaatsvinden tijdens het LTP-overleg, gezien ook het  
doel van het overleg “samen plannen & vooruitkijken van de besluitvormingsprocessen”.   

 Conclusie: Er wordt gedeeld dat het goed om de provinciesecretaris actief te herinneren aan de 
uitnodiging voor de PC en GS overleggen.  
 

   4b. Voorbereiding op herijking Planning en Control-cyclus (#2999070) 
Toelichting: 
In het seniorenconvent van 26 oktober jl. is het stuk ‘voorbereiding op herijking Planning en 
Control cyclus’ besproken. Het stuk en de daarin voorgestelde werkwijze is akkoord bevonden 
met één kanttekening.  De vergadering heeft verzocht dit stuk te agenderen in het overleg van 
de Procedurecommissie met het college op 7 november. 
Ter bespreking: 
Doel van deze agendering is procedureel: het verzoek is te komen tot een gezamenlijke 
werkwijze voor enerzijds de opdracht van het seniorenconvent aan de griffie en anderzijds de 
toezegging zoals gedaan door gedeputeerde Hofstra om in gesprek te gaan “werkgroep” over 
de timing van de zomernota en de peildatum. 
Conclusie: De opdracht van het Seniorenconvent en de toezegging van gedeputeerde Hofstra 
worden gezamenlijk opgepakt, waarbij het belangrijk is de verschillende rollen scherp te 
houden t.a.v. de accountant. De voorzitter neemt contact op met gedeputeerde Hofstra.  
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Besluitenlijst - Overleg Procedurecommissie (PC) & College van Gedeputeerde Staten 
(GS)  
van 7 november  2022 
 
Locatie:  Provinciehuis, Commissiekamer 
Tijd: 18.30 – 19.30 (vanaf 18.00 uur staat er een warme maaltijd voor u klaar in de Commissiekamer) 
Afmelding: de heer De Reus, de heer Hofstra en de heer Smetsers. 
Voorzitter: de heer Simonse 
 



  A g e n d a  
 

 Bladnummer 

 2 

 

 

 
   4c. Inhoudelijke invulling van de beeldvorming van P&C-stukken (#2979383) 

Toelichting: 
In het overleg Procedurecommissie & College van 11 juli 2022 is afgesproken om  
het gesprek over de verschillende vormen waarop de beeldvorming bij Planning & Control 
(P&C) stukken (Jaarstukken, Zomernota, Perspectiefnota, Programmabegroting) ingevuld kan 
worden opnieuw te agenderen om een concrete werkwijze af te spreken. 
Op 28 september heeft de beeldvorming over de programmabegroting plaatsgevonden. 
Ter bespreking:  
Gesprek over de verschillende vormen waarop de beeldvorming bij Planning & Control (P&C) 
stukken (Jaarstukken, Zomernota, Perspectiefnota, Programmabegroting) ingevuld kan worden. 

 Conclusie: Deze notitie wordt meegegeven aan de werkgroep onder 4.b. om verder uit te 
werken. 
 

   4d. Kwaliteit Statenvoorstellen & memo’s (#2768645) 
Toelichting 
Ter kennisname het overzicht met aandachtspunten t.a.v. de kwaliteit van Statenvoorstellen en 
memo’s.  

 Conclusie: 
Dit overzicht wordt door GS gedeeld met de ambtelijke organisatie. 
 

5. Besluitenlijst LTP overleg PC – GS 11 juli (#2982171) 
De besluitenlijst van 11 juli 2022 vast te stellen. 

 Besluit: 
Conform. 
 

6. Rondvraag 
 Mevrouw Müller vraagt naar het vervolg van de geheimhouding.  

De heer Rijsberman vraagt zich af of er in de overdracht een plek gezocht kan worden voor het 
onderwerp Europa.  
De heer Appelman geeft aan dat er nog weinig aanmeldingen zijn voor de ateliersessies 
herinrichting Statenzaal en Begane grond.  
 

7. Sluiting 
 Volgend overleg: 23 januari 2023 18.30 uur. 

 
Na afloop gaat de PC verder met de reguliere agenda.  


