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De fractie van D66 heeft op 10 februari 2012 aan ons college vragen gesteld
over de informatieverstrekking over het Investeringsprogramma FlevolandAlmere. Ons college heeft hierop bij brief van 8 maart 2012 geantwoord. In
deze beantwoording is opgenomen dat de Kabinet besluitenlijsten kunnen
worden ingezien bij de griffie. Deze opmerking blijkt echter niet juist. Er zijn
tot op heden geen Kabinet besluitenlijsten ter inzage gelegd voor Statenleden.
In de beantwoording hebben wij tevens gemeld dat ons college in de vragen
van D66 aanleiding ziet om de wijze van informatieverstrekking aan de Staten over de besluitvorming van ons college nogmaals te beschouwen. Zoals
weergegeven zullen wij u over de uitkomst daarvan medio mei informeren.
Het terinzage leggen van de Kabinet besluitenlijst vraagt een zorgvuldige
voorbereiding. Daarbij is het van belang samen met Provinciale Staten de kaders goed weer te geven waarbinnen uw Staten deelgenoot worden gemaakt
van de Kabinet besluiten die door ons worden gemaakt. Omdat de totale informatieverstrekking aan PS door ons zal worden geëvalueerd en medio mei
aan PS zal worden gezonden stellen wij ons voor de specifieke vraag m.b.t.
de Kabinet besluitenlijst in die evaluatie te laten meelopen en u daarover
dus uiterlijk medio mei te informeren.
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Om u toch alvast een beeld te geven van de Kabinet besluitenlijsten hebben
wij besloten een beperkt aantal Kabinet besluitenlijsten terinzage te leggen.
Daarbij merken wij op dat wij ervoor hebben gekozen om de teksten die betrekking hebben op personele zaken (namen personen c.a.) en de mededelingen van collegeleden vooralsnog hebben weggelaten. In de evaluatie die in
mei aan u zal worden verzonden zullen wij omtrent de terinzagelegging van
dergelijke gegevens nadere voorstellen doen.
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1.

2.

Bij de evaluatie van de informatieverstrekking aan PS over de besluitvorming (medio mei) zal tevens expliciet aandacht worden geschonken aan de
vraag hoe leden van PS kennis kunnen nemen van de Kabinet besluitenlijsten.
Vooruitlopend op deze evaluatie zal over de periode 10 januari 2012 - 6
maart 2012 een aantal Kabinet Besluitenlijsten ter inzage worden gelegd
aan de leden van Provinciale Staten zodat PS zich een beeld kan vormen
van deze vorm van besluitenlijsten.
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Het vervolg

Indien de leden van PS deze Kabinet Besluitenlijsten wil inzien kunnen ze hiervoor contact opnemen met de heer J. Koopman, hoofd van de afdeling Kabinet, Bestuurs- en Juridische Zaken. Hij is
te bereiken via telefoonnummer 0320-265280
Ter inzage in de leeskamer

n.v.t.
Verdere informatie

n.v.t.

