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1.  Opening 
Doel van het overleg is het samen plannen & vooruitkijken van de besluitvormingsprocessen 
en samen investeren in de kwaliteit van de voorstellen. 
  

2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Terugblik 
a. Wat (bijv. welke commissiebehandeling) ging goed en wat kon beter het afgelopen periode? 
Er is aandacht voor agenderingsverzoeken, de behandeling van de perspectiefnota, standaard 
agendapunt IPO en onderlinge discussies in commissiebespreking.  
Geconcludeerd wordt dat de inhoudelijke invulling van de beeldvorming van P&C stukken op 11 
juli op de agenda wordt geplaatst.  
b. De omvang van mededelingen. 

 In de commissie is aandacht gevraagd voor de omvang van mededelingen en het gebruik van 
spoedmededelingen. Het onderwerp wordt geagendeerd in de bespreking op 11 juli. Ter 
voorbereiding wordt er opgehaald hoe gekeken wordt naar het huidig gebruik van 
mededelingen.  

 
4. Afstemmingsonderwerpen 
   4a. Lange Termijn Planning  

De vraag ligt voor wat de planning is van onderwerpen voor de laatste 10 maanden van deze 
Statenperiode. Het college zal schriftelijk ingaan op deze vraag. De Procedurecommissie 
adviseert om voor onderwerpen die dit jaar tot besluitvorming moeten leiden, uiterlijk 27 juni 
een LTP aanmelding te doen. 
 

   4b. Beeldvorming op beeld  
 De vraag ligt voor wat digitale beeldvorming betekent voor de werkvormen in de beeldvorming. 

Het college geeft aan met name technische sessies geschikt te vinden voor digitale 
beeldvorming. Er wordt samen geëxperimenteerd om te onderzoeken welke sessies hiervoor 
geschikt zijn  

  
   4c. Kwaliteit Statenvoorstellen & memo’s 

Er wordt kennisgenomen van het overzicht met aandachtspunten t.a.v. de kwaliteit van 
Statenvoorstellen en memo’s.  

  
5. Besluitenlijst LTP overleg PC – GS 6 december 2021   

De besluitenlijst van 6 december 2021 wordt vastgesteld. 
  
6. Rondvraag 

De vorige vergadering is besproken dat er een minimum van 10 deelnemers is aan 
werkbezoeken en bijeenkomsten. Hierna is een bijeenkomst, waarbij het minimum niet gehaald 
werd, informeel toch doorgegaan. De norm wordt aangepast: 
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Besluitenlijst  
Overleg Procedurecommissie (PC) & College van Gedeputeerde Staten (GS), 30 mei 2022 
 
Voorzitter: de heer Simonse 
Aanwezig: de heer Appelman, de heer Hofstra en heer de Reus (namens het college) en mevrouw Müller, 
de heer Simonse, de heer Thomassen, de heer Smetsers, de heer Mulckhuijse, mevrouw Kost, mevrouw 
Krone en mevrouw de Ridder. 
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- interne bijeenkomsten (5 deelnemers)  
- externe bijeenkomsten (10 deelnemers). 

  
7. Sluiting 

 Volgend overleg: 11 juli 18.30 uur 
Onderwerpen: het gebruik van mededelingen + de inhoudelijke invulling van de beeldvorming 
van P&C-stukken. 

 
 


