
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp Resistratienummer 
Informatie besluitvorming PS 1375907 

Datum 

Doel van deze mededeling: 11 september 2012 

Tegemoetkoming aan een motie. Auteur 
mr. J.C.F. Broekhuizen 

Toezegging/motie/amendement: Afdeling/Bureau 

Motie d.d. 28 maart 2012 met betrekking tot actieve informatievoorziening aan KBJZ 
Provinciale Staten m.b.t. (geheime) besluiten.  

Openbaarheid 

Inleiding: Passief openbaar 

Op 28 maart 2012 heeft uw Staten een motie aangenomen waarin u ons college • 
opdraagt te komen tot een werkwijze voor het informeren van de Staten, waarbij Portefeuillehouder 

de uitgangspunten zijn (1) Provinciale Staten volledig en actief te informeren en Verbeek, L. 
(2) slechts iaij uitzondering en gemotiveerd gebruik te maken van de bevoegdheid  
informatie niet te verstrekken, zoals bedoeld in art. 167 en 179 van de Provin- Lijst insekomen stukken 

ciewet. In de motie draagt u ons college tevens op in de werkwijze zowel de bes/uïtvormingsronde 
openbare als de vertrouwelijke informatie en besluiten te betrekken. 26 september 2012 

Mededeling: 

Met betrekking tot de besluiten die ons college neemt hebben wij onze werkwij
ze over de informatie richting uw Staten tegen het licht gehouden. Wij stellen 
voor de werkwijze als volgt te wijzigen: 

1. De openbare besluitenlijst die op de woensdag na een collegevergade
ring, wordt verzonden naar de pers zal op diezelfde woensdag tevens 
worden verzonden naar Provinciale Staten. 

2. De vastgestelde besluitenlijst van de agenda (A-lijst) zal, na onderteke
ning door de voorzitter en provinciesecretaris, als pdf worden verzonden 
naar de leden van Provinciale Staten, zoals nu al het geval is. 

3. Van de genomen besluiten, geagendeerd op de B-lijst (beheersagenda) 
wordt een PS-B-besluitenlijst gemaakt. Deze lijst wordt na vaststelling 
als pdf naar de leden van Provinciale Staten verzonden (samen met de 
vastgestelde besluitenlijst van de A-agenda (zie 1). 

4. De vastgestelde K-lijst (kabinet-besluitenlijst) zal, na ondertekening door 
de voorzitter, ter inzage worden gelegd bij de Statengriffie. Leden van 
provinciale Staten kunnen gedurende 2 weken de lijst inzien. Op deze 
lijst rust blijvende geheimhouding conform het protocol geheimhouding 
dat is vastgesteld door Provinciale Staten op 29 april 2010. In de regel 
betreft dit onderwerpen die op grond van een belang, genoemd in artikel 
10 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) niet openbaar kunnen 
worden gemaakt. Het opleggen van de geheimhouding aan de leden van 
PS geschiedt conform artikel 25 lid 2 van de Provinciewet. 

In de bijlage is bovenstaande werkwijze vervat in een protocol. 
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Het vervolg 

We stellen voor de werkwijze zoals is weergegeven bij de punten 1, 2 en 4 te laten starten per 1 
oktober 2012. Nadat uw Staten op 26 september 2012 deze mededeling hebben kunnen agenderen. 

Voor effectionering van punt 3 zijn een aantal wijziging nodig in de ambtelijke organisatie (softwa
re), naar verwachting zijn die wijzigingen voor 1 november 2012 doorgevoerd. Wij stellen dan ook 
voor om wat betreft de verzending naar de leden van Provinciale Staten van de PS-B-besluitenlijst 
per 1 november 2012 te laten starten. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.v.t. 

Verdere informatie 
n.v.t. 

Bijlage: Protocol informeren Provinciale Staten over besluiten Gedeputeerde Staten 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland en Provinciale Staten van Flevoland stellen de 
volgende uitgangspunten vast voor de informatie-uitwisseling tussen Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten: 

1. De openbare besluitenlijst die op de woensdag na een collegevergadering, wordt verzonden 
naar de pers zal op diezelfde woensdag tevens worden verzonden naar Provinciale Staten. 

2. De vastgestelde besluitenlijst van de agenda (A-lijst) zal, na ondertekening door de voorzit
ter en provinciesecretaris, als pdf worden verzonden naar de leden van Provinciale Staten, 
zoals nu al het geval is. 

3. Van de genomen besluiten, geagendeerd op de B-lijst (beheersagenda) wordt een PS-B-
besluitenlijst gemaakt. Deze lijst wordt na vaststelling als pdf naar de leden van Provinciale 
Staten verzonden (samen met de vastgestelde besluitenlijst van de A-agenda (zie 1). 

4. De vastgestelde K-lijst (kabinet-besluitenlijst) zal, na ondertekening door de voorzitter, ter 
inzage worden gelegd bij de Statengriffie. Leden van provinciale Staten kunnen gedurende 
2 weken de lijst inzien. Op deze lijst rust blijvende geheimhouding conform het protocol 
geheimhouding dat is vastgesteld door Provinciale Staten op 29 april 2010. In de regel be
treft dit onderwerpen die op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur (WOB) niet openbaar kunnen worden gemaakt. Het opleggen van 
de geheimhouding aan de leden van PS geschiedt conform artikel 25 lid 2 van de Provincie
wet. 


