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Registratienummer: 
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Betreft: vergadering van Statenwerkgroep Planning en Control (SWPC) 
Datum: woensdag 16 januari 2013 
Tijd: 18.00 - 19.30 
Locatie:  Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 
 
 

 
Aanwezigen: de heren Van Wieren (voorzitter), Siepel, Kramer, Laagland, Kunst, Sloot, Rensema, Simonse, 
Stuivenberg en Kalk(griffie) 
 

1. Opening 
 
2. Mededelingen 

 De voorzitter meldt dat in de vergadering nog een terugkoppeling geeft van zijn gesprek met de    
voorzitter van het Presidium, zoals eerder in de SWPC werd afgesproken. 

 
 

3. Verslag van de vergadering van SWPC d.d. 12 december 2012  
 Het verslag wordt conform vastgesteld en zal, zoals afgesproken, naar PS worden verspreid. 
 

4. Planning werkgroep Planning en Control 2013 
De planning wordt voor kennisgeving aangenomen. Aangegeven wordt dat de toezichtsbrief BZK 
2013 inmiddels is ontvangen. Een reactie voor 1-4 van PS is vereist. Er wordt door de griffie een 
statenvoorstel opgesteld. Het presidium verzoekt de werkgroep hierover een advies te geven. 
Gekeken wordt of dat via een schriftelijke ronde gaat of tijdens een geplande SWPC. 
De griffie meldt dat de managementletter later is binnen gekomen. Ook is over de jaarstukken met 
de afdeling Financiën gesproken over de voorziene routing.  
Naar aanleiding van een vraag over de aanbestedingsprocedure accountant meldt de griffie dat 
met de afdeling Financiën een afspraak is gemaakt binnenkort hier nader naar te kijken en daarbij 
de evt. rol van de SWPC mee te nemen. 
 

 
5. Toekomstige rol van de SWPC 

De voorzitter meldt uit zijn gesprek met de voorzitter van het Presidium een aantal zaken. Zo is er 
overeenstemming dat een evaluatie van een werkgroep voor de hand ligt en dat zo halverwege 
deze periode een gunstig tijdstip daarvoor is. De werkgroep is voor deze statenperiode actief. Hij 
vraagt aan de griffie het instellingsbesluit van de SWPC van maart 2011 nog eens voor te leggen. In 
het verleden heeft de SWPC geen takenpakket vastgesteld. Wel is er een notitie van de 
concerncontroller H. Dekker die ingaat op de taken van de werkgroep. Maar nergens heeft de 
werkgroep zelf een taakomschrijving gemaakt en die laten bekrachtigen door PS. De voorzitter 
benadrukt dat de werkgroep contacten met de gedeputeerde en zijn staf op prijs stelt. Dat contact 
moet een open karakter hebben en blijven houden; men is echter geen lid van de werkgroep maar 
adviseur. In de werkgroep wordt in de discussie nog eens het reglement van de provincie Friesland 
aangehaald als een goed voorbeeld hoe de taken en bevoegdheden kunnen worden weergegeven. 
Het precieze takenpakket is een zaak van de werkgroep. De voorzitter geeft aan er voor te waken 
dat deze werkgroep geen politieke uitspaken gaat doen. De vraag rijst of de werkgroep 
bijvoorbeeld aan de accountant extra specifieke opdrachten kan meegeven. De voorzitter geeft 
aan dat de werkgroep adviseert aan PS over belangrijke thema’s met bijvoorbeeld het advies: ‘De 
werkgroep adviseert PS bijzondere aandacht te besteden aan dat onderwerp’. De heer Simonse 
vindt dat een elegantere weg dan die om te moeten komen met een motie voor een specifieke 
opdracht aan de accountant. 
De werkgroepleden geven aan dat de werkgroep momenteel zweeft en voorzien moet worden van 
een duidelijke structuur en taakstelling in een reglement door de staten vast te stellen. Ook 
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afspraken over de wijze van rapportage, vergaderfrequentie en relatie GS/PS zijn van belang. 
Genoemd wordt nog de relatie van de werkgroep straks in de nieuwe commissiestructuur(Bestuur 
en Samenleving). De griffie zal in overleg met de voorzitter een te bespreken concept opstellen 
voor de werkgroep. Hierop kan vervolgens schriftelijk via de email worden gereageerd door de 
werkgroep leden, waarna het reglement door PS vastgesteld kan worden. De vervolgdiscussie zal 
eerst door de werkgroep zelf worden afgerond en niet in aanwezigheid van de portefeuillehouder 
en zijn staf.  

 
 

6. Sluiting 
 

 
  
 
 
 


