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Onderwerp 

Voortgang afspraken statenconferentie 

 

 

Doel van deze notitie 

1. het bieden van een overzicht van de acties voortvloeiend uit de statenconfe-

rentie 2009 

2. het informeren naar suggesties vanuit de commissies 

 

 

Inleiding 

In de commissie Bestuur van 13 januari jl. is gevraagd naar de afspraken van de 

statenconferentie 2009. Voorgesteld is om deze te agenderen voor alle commis-

sies. 

De statenconferentie van voorjaar 2009 stond in het teken van bewustwording 

van de eigen rol. Bewustwording van de (on)mogelijkheden tot sturing, van de 

kracht van het politieke debat, van mogelijkheden om de dialoog met de samen-

leving aan te gaan. Deze discussie leverde een aantal concrete afspraken op die 

u zijn toegestuurd (voor de zomer 2009).  

Veel van deze afspraken vragen om vervolgacties van verschillende actoren: van 

u als statenleden, van statencommissies of van de griffie. Deze vervolgacties zijn 

niet per definitie instrumenteel; veel afspraken hebben te maken met de mind-

set van de verschillende actoren. Met betrekking tot afspraken die wel vragen 

om een instrumenteel of gestandaardiseerd vervolg zijn de volgende vervolgac-

ties in gang gezet. 

- pilot strategische sturing (start: februari/maart 2010); 

- meer informatie uit het veld (hoorzittingen, studiedag, werkbezoeken, 

interprovinciale bijeenkomsten,); 

- interruptiemicrofoons en mogelijkheid tot interruptie in eerste termijn; 

- teksten bij Algemene Beschouwingen worden niet meer vooraf verspreid; 

- ‘commissieagenda’: commissies Ruimte en Werk werken aan een commis-

sieagenda om daarmee hun agenderende rol te kunnen versterken. 

- Organiseren van aanbod voor debat/presentatie training 

 

  

      

Vragen voor discussie 

1. herkent u de uitwerkingen zoals vermeld? 

2. heeft u zelf suggesties voor de uitwerking van specifieke afspraken? 

      

Verder informatie 

Bijage I: afspraken uit de statenconferentie van 12 en 13 maart 2009 
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Bijlage I: afspraken uit de statenconferentie van 12 en 13 maart 2009 

 

Probleem: er is weinig tot geen politiek 

debat in de commissies en Staten 

Wie gaan het oplossen 

V
o
o
rb

e
re

id
in

g
 

Afspraak Statenleden moeten in hun 

voorbereiding meer inzoo-

men op  politieke keuzes 

en binnen de fractieverga-

deringen moet het meer 

om politieke keuzes gaan.   

Statenleden   Voorzitters   

Afspraak Statenleden moeten elkaar 

de ruimte geven om het 

politieke debat op te 

zoeken. Dit houdt in dat 

binnen de fractie die 

ruimte ook geboden moet 

worden. 

Statenleden   Voorzitters   

Afspraak Statenleden moeten in hun 

voorbereiding op de verga-

deringen technische vragen 

al beantwoord hebben 

gekregen. 

Statenleden   Griffie  

Afspraak Bij de Algemene Beschou-

wingen worden de teksten 

niet meer van te voren 

naar iedereen gemaild. 

  Voorzitters   

Afspraak Statenleden moeten eerder 

betrokken worden bij de 

start van beleidsprocessen. 

In een vroeg stadium moe-

ten Statenleden een door-

kijk krijgen in het te volgen 

beleidsproces waarbij 

mijlpalen en keuzemomen-

ten voor PS gedefinieerd 

zijn. 

+Commissies GS    

Afspraak Als het niet mogelijk is om 

Statenleden eerder te 

betrekken bij politieke 

keuzes dan moeten Staten-

voorstellen en nota’s 

commissie niet volledig 

dichtgetimmerd zijn. 

+Commissies GS    

Afspraak Statenleden moeten meer 

informatie uit het veld 

halen door het afleggen 

van werkbezoeken en het 

bijwonen van hoorzittingen 

en expertmeetingen. 

Statenleden 

+Commissies 

  Griffie  

        

U
it

-

v
o
e
-

ri
n
g
 Afspraak Statenleden moeten hun 

verantwoordelijkheid 

gewoon nemen om het 

Statenleden     
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debat op te zoeken. 

Afspraak Statenleden moeten duide-

lijk formuleren wat ze 

precies willen bereiken. 

Statenleden  Voorzitters   

Afspraak Statenleden moeten in het 

debat actiever  de tegen-

stellingen zoeken. 

Statenleden  Voorzitters   

Afspraak Technische- en procesvra-

gen worden tijdens de 

behandeling niet meer 

gesteld en beantwoord. 

Statenleden GS Voorzitters   

Afspraak Statenleden kunnen elkaar 

ook in de eerste termijn 

interrumperen (dit geldt 

ook voor de Algemene 

Beschouwingen) 

Statenleden  Voorzitters   

Afspraak Statenleden moeten meer 

gebruik maken van het 

bestaande instrumentarium 

(moties, amendementen, 

initiatiefvoorstellen en 

door fracties ingebrachte 

onderwerpen) 

Statenleden 

+Commissies 

  Griffie  

        

N
a
z
o
rg

 

Afspraak We moeten elkaar meer 

feedback geven op het 

functioneren (coaching, 

positieve en negatieve 

feedback). Het is ieders 

verantwoordelijkheid om 

de bestuurlijke besluitvor-

ming op een hoger niveau 

te brengen 

 

Statenleden GS Voorzitters Griffie Presidium 

 

Probleem: Statenleden zijn onvoldoende 

geëquipeerd om de verschillende rollen 

(vertegenwoordigen, kaderstellen en 

controleren) vorm te geven.  Wie gaan het oplossen 

V
o
o
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Afspraak Statenleden moeten meer 

trainingen volgen. Dit 

kunnen partijtrainingen 

zijn of centraal, door de 

Griffie, aangeboden trai-

ningen 

Statenleden   Griffie  

Afspraak Er moeten meer mogelijk-

heden gecreëerd worden 

om met elkaar te experi-

menteren en om met 

elkaar in debat te gaan 

 

Statenleden 

+Commissies 

  Griffie Presidium 

 

Probleem: De huidige vergaderfrequentie 

zorgt ervoor dat we alles (vergaderingen, Wie gaan het oplossen 
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werkbezoeken en overige overleggen) op 

één á twee donderdagen in de maand 

plannen. De donderdagen zitten helemaal 

vol waardoor er nauwelijks ruimte is om 

vernieuwende werkvormen te introduce-

ren.  

V
o
o
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e
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Afspraak Meer ruimte en rust cre-

eren in de vergaderplan-

ning van de Staten- en 

commissievergaderingen: 

afzonderlijke dagen voor 

formele vergaderingen en 

werkbezoeken/overige 

overleggen 

 

 

   Griffie Presidium 

 

 

 


