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1. Mededelingen 
De voorzitter meldt de afwezigheid van Roelof Siepel en Sjaak Simonse. Ook wordt aangegeven dat het 
tijdstip van vergaderen van de SWPC voortaan dient plaats te hebben voor of tijdens de rondes. Op de 
avond mist men het fractieoverleg en het gezamenlijk eten in het restaurant. 
 
De voorzitter laat het verslag liggen tot de volgende keer. 
 
2. Toezichtsbrief BZK 
De werkgroep stemt in met de conceptreactie en adviseert het Presidium deze door te geleiden aan 
provinciale staten. 
 
3. Reglement van Orde 
De voorzitter doet verslag van zijn contacten met de provincies Overijssel en Friesland en met de 
accountant. In Overijssel is men in september 2012 begonnen en moet men nog wat wennen aan de 
nieuwe rol. Men neemt daar toch een jaar voor. De accountant is regelmatig aanwezig. Wel wordt de 
rol van de accountant een wat andere namelijk terughoudender omdat de auditcommissie in Overijssel 
politieker opereert. De aanwezigen benadrukken dat de swpc nieuwe stijl niet in plaats van de ronde 
zal komen. Maar zij adviseert wel en dat zou vrij moeten zijn van een politieke lading. Doel is toch 
vooral het verbeteren van de kwaliteit. De voorzitter benadrukt dat van de kant van de ambtelijke 
organisatie altijd grote bereidheid en openheid bestond om de SWPC haar taken te laten vervullen. 
  
De voorzitter onderscheidt een drietal zaken die spelen in de SWPC. 
1. Het zijn van klankbordgroep. Goede instrumenten daarop toezien zodat de staten hun rol goed 
kunnen vervullen. De besluitvorming vindt elders plaats. 
2. Besluitvorming. Over sommige zaken wil de staten een besluit nemen zoals de benoeming van de 
accountant. Daarover volgt dan een advies aan de staten. 
3. Advisering. Het presidium wil een advies van de SWPC zoals bij het vorige agendapunt de 
toezichtbrief van BZK. 
De aanwezigen benadrukken de ' tolkfunctie' van de werkgroep. Hoe maken we soms lastige 
onderwerpen toegankelijk voor PS. 
Het nieuwe RvO wordt op een paar onderdelen gewijzigd en vervolgens goedgekeurd. 
Het takenpakket in artikel 2 is akkoord. Artikel 3 lid 4 over samenstelling: ‘vaste adviseurs’ wordt 
‘nemen op verzoek van’  en lid 5 ‘in de regel ‘ wordt ‘op uitnodiging’.  
 
De voorzitter geeft aan dat het aangepaste reglement kan worden besproken met de 
portefeuillehouder en de ambtelijke staf. Zij schuiven de 27ste aan en worden over de uitkomst 
geïnformeerd. 
 
4. Planning 
Er wordt gekeken naar de volgende statendag op 27 februari. Er ligt dan in ieder geval de 
managementletter 2012. Die wordt door de voorzitter bekeken. Vervolgens wordt bezien of de 
accountant ter zake dient te worden uitgenodigd. De portefeuillehouder adviseert de SWPC om gelet 
op de inhoud van de managementletter 2012 dat niet te doen. 
 
5. Sluiting  
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