
Aanbeveling 1

1

Vraag GS om in Statenvoorstellen altijd de rol van GS en PS, 
een terug- en een vooruitblik op te nemen.

Spreek af wie de kwaliteit van de Statenvoorstellen borgt 
en controleert.

Stel de vergadering uit als het Statenvoorstel niet goed genoeg is.
Tekst in rapport:
1.1  Vraag GS om in de Statenvoorstellen:

a. duidelijk aan te geven wat de bevoegdheden en rol van PS en GS bij het 
voorliggende besluit zijn;

b. een terugblik op te nemen van het doorlopen proces en eerder gestelde kaders, 
zodat u het te nemen besluit goed kunt duiden;

c. informatie op te nemen over de eerstvolgende stap in het besluitvormingsproces: 
op welk moment kan iets worden verwacht en welke informatie is daarbij voorzien?

1.2 Maak afspraken met GS over de kwaliteitsborging van de statenvoorstellen en welke 
rol GS, de agendacommissie en de griffie daarbij hebben.

1.3 Wanneer blijkt dat de informatie niet toereikend is om tot een besluit te komen, 
overweeg dan om de behandeling uit te laten stellen. 



Aanbeveling 2

2

Vraag GS om bij de start van een groot project 
de komende stappen en thema’s te schetsen, 
zodat u proactief kunt handelen.

Vraag GS om realistische alternatieven om uit te kiezen.

Tekst in rapport:
2.1 Verzoek GS om u vanaf het begin van het besluitvormingsproces te 

informeren, zodat u kaderstellende momenten kan markeren en benut 
daarvoor de LTP.

2.2 Vraag GS om meerdere, realistische alternatieven, waaruit u een keuze 
kunt maken. 



Aanbeveling 3

3

Bespreek met GS wat zij wel / niet via een Mededeling 
mogen communiceren aan u als PS.

Tekst in rapport:
3. Maak met GS nadere afspraken over het gebruik van Mededelingen. 

Benoem daarbij expliciet over welk type informatie u niet via Mededelingen, 
maar op een actievere wijze (bijvoorbeeld een mondelinge toelichting, 
bespreekstuk etc.) geïnformeerd wenst te worden. 



Aanbeveling 4

4

Voeg een informele overlegvorm tussen GS en PS toe 
aan uw vergaderstructuur.

Tekst in rapport: 
4. Introduceer een informele overlegvorm tussen GS en PS en neem 

die mee in de nieuwe vergaderstructuur (vanaf januari 2020).



Aanbeveling 5

5

Zorg ervoor dat tijdens PS-vergaderingen 
meer onderling debat mogelijk is.

Tekst in rapport:
5. Neem maatregelen voor meer onderling debat in oordeelsvormende en PS-

vergaderingen. Mogelijke maatregelen die gedurende dit rekenkameronderzoek 
zijn genoemd:
- In een PS-vergadering interrupties in de 1e termijn toestaan, evenals het 

interrumperen van een interrumperend Statenlid;
- Om interrupties praktisch goed te laten verlopen: toestaan dat Statenleden 

vanaf hun zitplaats het woord voeren;
- Spreektijden invoeren per fractie en voor de portefeuillehouders;
- In een oordeelsvormende vergadering de behandeling splitsen in een deel 

waarin de portefeuillehouder bevraagd kan worden en in een deel waarin 
onderling beelden en standpunten worden gewisseld waarbij de     
portefeuillehouder niet aan tafel zit.



Aanbeveling 6

6

Spreek u – als werkgever van de griffie – uit over  
wat u van de griffie verlangt. 

Tekst in rapport:
6. Spreek u als werkgever van de griffie uit hoe u de ontwikkeling van de griffie ziet 

en wat u van de griffie verlangt. 
Aandachtspunten die gedurende dit rekenkameronderzoek zijn genoemd:
- Dient de griffie de inhoudelijke kwaliteit van de informatie aan PS te bewaken?
- In welke mate mag de griffie fracties of Statenleden adviseren?
- Mag van de griffie verwacht worden dat zij Statenleden coachen in hun rol als 

Statenlid en/of in hun rol als commissievoorzitter?



Aanbeveling 7

7

Vraag GS om spelregels vast te leggen 
over ambtelijke bijstand.

Laat antwoorden op technische vragen 
altijd naar alle Statenleden verzenden.

Tekst in rapport:
7.1 Vraag GS om de regels voor ambtelijke bijstand te borgen.
7.2 Regel specifiek dat de beantwoording van technische vragen altijd 

Statenbreed beschikbaar worden gesteld.



Aanbeveling 8

8

Voer de eerdere adviezen uit 2017 / 2018 uit.

Actualiseer uw Reglement van Orde en 
het Handvest Actieve Informatieplicht.

Tekst in rapport:
8.1  Voer de adviezen van de werkgroepen Startnotities, Scenaristen en 

Rapporteurschap uit en rond de opvolging van de aanbevelingen van 
de evaluatie Statencommissies 2017 af.

8.2 Evalueer en actualiseer het Handvest Actieve Informatieplicht en het 
Reglement van Orde PS Flevoland en betrek daarbij ook alle nieuwe 
afspraken naar aanleiding de verschillende uitgebrachte adviezen en
evaluaties, alsmede de overgenomen aanbevelingen uit dit rapport.
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