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De werksessie heeft twee doelen. 
• De laatste twee onderdelen van kaderstelling behandelen: de gewenste werkingsduur 

van beleid en het financieel kader. Mogelijkheid tot vragen stellen en onderlinge dialoog. 
• Behandeling van de 80% versie van het kaderdocument nieuw economisch beleid  (de 

“opdracht PS-GS”) en de mogelijkheid concrete tekstvoorstellen te doen (vergelijkbaar 
met amendementen op statenvoorstellen). 

 
 
Benodigde voorbereiding voorafgaand aan de sessie 
� Lees de 80% versie van het kaderdocument nieuw economisch beleid (zie leeswijzer 

onderaan deze instructie) 
� Bepaal (in uw fractie) welke delen van de tekst eventuele gewijzigd moeten worden 
� Schrijf concrete tekstvoorstellen, zoals u dat ook bij een amendement doet. Verwijs naar 

de regelnummers in de 80% versie die u wilt vervangen met uw tekstvoorstel.  
� Stem af met andere fracties, indien u dat wenselijk vindt. 
� Dien uw voorstel(len) voor tekstwijziging in bij de griffie, uiterlijk 31 augustus 13:00. 

Gebruik hiervoor het speciale kader op het woordvoerdersformulier. 
� Lees de tekstvoorstellen van andere fracties door. De op tijd aangeleverde 

tekstvoorstellen worden samengevoegd tot een document en op 31 augustus einde 
middag opgenomen in de bundel.  
 
NB: Voorstellen die te laat of tijdens de werksessie worden aangedragen worden niet 
meegenomen in de peiling tijdens de werksessie. Deze tekstvoorstellen kunnen wel 
mondeling toegelicht worden tijdens de werksessie en kunnen daarna, indien gewenst, 
als amendement op het statenvoorstel worden ingediend wanneer deze voor 
besluitvorming bij PS komt. 
 

 
Handig om paraat te hebben tijdens de sessie:  
• De stukken in de bundel.  

- De 80% versie met bijlagen. 
- Uw ingediende tekstvoorstellen. 

• Uitgaande van een fysieke commissie vergadering: een device (denk aan iPad, 
smartphone, laptop etc.) om met Mentimeter op de ingediende tekstvoorstellen te 
stemmen.  
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Programma/ opzet werksessie EMS 
 
• Opening door voorzitter 
• Ambtelijke introductie (10 min): 

o Korte toelichting op werkwijze en programma 1 september 
o Toelichting en gelegenheid om vragen te stellen over werkingsduur voor beleid 

en financieel kader. 
• Dialoog over de wenselijke werkingsduur en financieel kader (10 tot 20 min) 
• Doornemen 80% versie per alinea (50 min) 

o Tekstvoorstellen inbrengen 
o Korte dialoog/uitwisseling over voorstel 
o Stemmen met Mentimeter over tekstvoorstellen 

• Instructie voor invullingen definitieve peilingen tbv 100% versie tussen 1 en 7 september. 
• Afronding werksessie met vooruitblik versnelde BOB 22-9/ 29-9/ 13-10 

 

 

 


