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Omschrijving 
agendapunt 

Besluit Actie Planning 

1. Opening 

2. Mededelingen 
(HM 927655) 

Jaarcongres van IPO 
(5 en 6 oktober 2010) 

'7^ 

Hyperlink 
Statenvergadering 

Presidiumvergadering 
5 januari 2010 
verplaatsen naar 12 
januari 2010 

Nazendingen aan alle 
Statenleden 

Fractieassistenten 
opnemen in de 
verzending aan 
Staten- en 
commissieleden 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur 

Het jaarcongres van het IPO is gepland op 5 en 6 
oktober 2010. De commissiebehandeling voor de 
begroting 2011 is gepland op 6 en 7 oktober. Omdat 
het IPO-congres op 6 oktober 's middag afgesloten 
wordt besluit het presidium om de 
commissievergaderingen te handhaven op 6 en 7 
oktober. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om een link van de live uitzendingen van de 
Statenvergaderingen te plaatsen op inter- en 
intranet 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om de presidiumvergadering van 5 januari te 
verplaatsen naar 12 januari. 

Nazendingen worden nu alleen naar de leden van de 
behandelende commissie(s) gestuurd. Hierdoor 
kunnen de overige fractieleden zich niet 
voorbereiden op een gezamenlijke behandeling in 
de fractie. Het presidium stemt in met het voorstel 
om nazendingen voortaan naar alle Statenleden en 
burgercommissieleden te sturen. 

ln de vorige presidiumvergadering is aan de orde 
geweest om ook fractieassistenten te voorzien van 
informatie aangaande de commissievergaderingen. 
De Griffie heeft de wenselijkheid bij de fracties 
geïnventariseerd en een meerderheid heeft positief 
gereageerd. Wat betreft het afleggen van de eed 
besluit het presidium om de beëdiging in het 
presidium plaats te laten vinden, ln de 
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Besluit Actie Planning 

Bezoek PS aan Brussel 
voorjaar 2010 

Openbaarheid 
(informele) 
presentaties en 
werksessies met 
commissieleden 

Middenbestuur 

presidiumvergadering van januari kunnen de 
fractieassistenten beëdigd worden waarna de 
Griffie de logistiek kan regelen. 

Omdat op 18 en 19 november, in P-4 verband, al 
een bezoek aan Brussel is afgelegd besluit het 
presidium om het algemene bezoek aan Brussel, 
eens per Statenperiode, in het presidium van juni 
opnieuw aan de orde te stellen. 

De Griffie krijgt regelmatig de vraag van o.a. de 
pers of presentaties die voorafgaand of na de 
commissievergadering plaatsvinden, openbaar zijn. 
De gedragslijn tot nu toe is dat dergelijke 
presentaties niet openbaar zijn. Het presidium 
besluit echter dat ook dergelijke presentaties in 
openbaarheid moeten plaats vinden, tenzij er 
goede reden is voor beslotenheid. De 
commissievoorzitter overlegt hierover zonodig met 
betrokken portefeuillehouder. 

In overleg met de griffie zijn de data bepaald voor 
de conferentie middenbestuur en de voorbereiding 
hierop voor de Staten. Dit zijn: 
- 27 januari, 16.30-18.00 uur - voorbereidende 
bijeenkomst voor (een delegatie uit) de Staten voor 
de conferentie middenbestuur op 16 februari, met 
externe begeleiding. 
- 16 februari, conferentie middenbestuur. Erwordt 
gestart met een gezamenlijke lunch om 12.30 uur in 
de foyer van het provinciehuis. Vanaf 13.30 tot 
17.00 vindt vervolgens de conferentie plaats, in de 
Statenzaal van het provinciehuis onder externe 
begeleiding. Vanaf 17.00 kan nagepraat worden met 
een drankje en hapje. Voor deze conferentie zijn 
inmiddels de colleges van de 6 Flevolandse 
gemeenten en het waterschap uitgenodigd. 

Het presidium besluit dat de delegatie uit de Staten 
zou moeten bestaan uit één vertegenwoordiger per 
fractie. Het presidium verzoekt de Griffie om 
Statenleden hierover te informeren. 

In de eerste week van januari wordt de rapportage 
bestuurskrachtmeting opgeleverd. Het college komt 
in de tweede week van januari met een reactie op 
de bestuurskrachtmeting. In de laatste 
klankbordgroep is afgesproken dat de 
klankbordgroep door de Visitatiecommissie/ B en A 
wordt geïnformeerd over het rapport, nog voordat 
de eindreactie van het college is afgerond. 
Aangezien eindrapport en de eindreactie van het 
college elkaar zeer snel zullen opvolgen, zijn er 
beperkt mogelijkheden om deze bijeenkomst te 
organiseren. Het presidium stemt in met het 
voorstel om de klankbordgroep uit te nodigen voor 
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Overleg presidium+GS 

Besluitenlijst 28e 
bijeenkomst van het 
Presidium d.d. 24 
november 2009 
(HM 921939) 

Overzicht van 
ingekomen stukken, 
gericht aan PS en / of 
statencommissies 
(HM 883968) 

Conceptagenda PS 
Statenvergadering 
7 januari 2010 
(HM 927916) 

Conceptagenda 
Commissievergadering 
en 13 en 14 januari 

Conceptagenda 
Commissie 
Samenleving 
(HM 925861) 

Conceptagenda 
Commissie Ruimte 
(HM 925877) 

Conceptagenda 
Commissie Bestuur 
(HM 925851) 

7 januari van 17.00 tot 18.00 uur voor een 
terugkoppeling van de visitatiecommissie. 

Het overleg tussen het presidium en GS zal plaats 
vinden op dinsdag 26 januari van 15.00 tot 16.30 
uur in de Han Lammerszaal. 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

Conform. 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

Het presidium stemt in met het advies van de 
commissie Samenleving om het Statenvoorstel 
Financiering Jeugdzorg: Afsprakenkader Rijk IPO-
2010-2011 in deze vergadering aan de orde te 
stellen. Het advies van de commissie Bestuur om 
behandeling met een maand uit te stellen wordt 
niet overgenomen, vanwege de urgentie van het 
voorstel en omdat de afspraak is dat PS-voorstellen 
in de betreffende vakcommissie integraal worden 
behandeld. De door de commissie Bestuur 
genoemde financiële aspecten kunnen tijdens de 
statenbehandeling worden ingebracht 

De vergadering wordt afgelast wegens het 
ontbreken van inhoudelijke agendapunten. 

Conform. 

Toevoegen aan agenda: 
Onder portefeuillehouder Verbeek als vast 
agendapunt onder de mededelingen, 
- Middenbestuur/positionering provincies 

Het presidium stemt in met een eventuele 
aanpassing van de agenda als de ontwikkelingen 
betreffende het IAK aanleiding geven. 
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Besluit Actie Planning 

7. 

10. 

11. 

Conceptagenda 
Commissie Werk 
(HM 925891) 

Terugblik Staten- en 
Commissievergadering 
en december 

Proces beoordelen 
Griffier 
(HM 921787) 

Brief fracties SP, GL 
en PvdD betreffende 
persbericht RAAMbrief 

Generiek 
afsprakenkader tussen 
GS en PS bij grote 
projecten 
(HM 927548 en 
927070) 

Afsprakenkader 
verantwoordelijkheid 
/openbaarheid 
documenten 
(HM 927531 en 
913352) 

De vergadering wordt afgelast wegens een tekort 
aan Inhoudelijke agendapunten. Het Statenvoorstel: 
Deelname OAAALA nv kan gezien (voornamelijk) de 
financiële aspecten van het voorstel alleen in de 
commissie Bestuur worden behandeld. De leden van 
de commissie Werk zijn uitgenodigd om deze 
behandeling bij te wonen. 

Mondeling 

Het presidium neemt kennis van de voorgestelde 
werkwijze en besluit dat de heren: Verbeek, Siepel 
en Van der Avoort, namens het presidium, de 
gesprekken met de Griffier zullen voeren. 

Het presidium neemt kennis van brief. 

Met betrekking tot de inhoud van het persbericht 
deelt het presidium de mening van de Griffier en 
het afdelingshoofd Communicatie dat het 
persbericht inhoudelijk en kwalitatief juist is en 
een goede weergave is van het besluit van 
Provinciale Staten. Het presidium benadrukt dat 
een dergelijk persbericht het besluit van het orgaan 
Provinciale Staten moet weergeven en niet de 
(politieke) intenties van individuele fracties. De 
fracties hebben hiervoor de mogelijkheid om hun 
eigen persberichten te schrijven. 

Met betrekking tot het voorstel om persberichten 
pas te versturen na goedkeuring door alle fracties, 
stelt het presidium vast geen aanleiding hiervoor te 
zien. 

Het presidium neemt kennis van de 
onderzoeksopzet en stemt in met het laten uitgaan 
van de mededeling aan de commissies Bestuur en 
Ruimte. Het presidium verzoekt de onderzoekers 
om een vertegenwoordiging uit alle fracties te 
betrekken bij de interviews. 

Het presidium neemt kennis van de nota DT en 
bekrachtigt dat: 

- Het betreffende afdelingshoofd, danwel de 
programmamanager verantwoordelijk is voor de 
juistheid, volledigheid en status openbaarheid van 
stukken die worden gepubliceerd in het PS loket. 

- De door KBJZ opgestelde "Eerste Hulp bij 
Beoordelen openbaarheid Stukken" (EHBO) het 
hupmiddel is bij de beoordeling van de 

Griffie 

Griffie/ 
Presidium 

Concern
control 

16-12-2010 

16-12-2009 



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

12. 

13. 

14. 

Omschrijving 
agendapunt 

Onderzoek 
verantwoording 
fractievergoedingen 
2007 en 2008 

Rondvraag 

Sluiting 

Besluit 

openbaarheid van stukken die worden gepubliceerd 
in het PS loket. 

Het presidium bespreekt de rapportage van PWC. 
Het presidium verzoek de Griffie om, in overleg met 
de heren Siepel en Van der Avoort, een notitie voor 
te bereiden voor de presidiumvergadering van 
januari. 

De Adjunct-Griffier deelt mee dat het afscheid van 
Gedeputeerde Dijksma gepland is op 28 januari 
2010. Het presidium stemt in met het verzoek om 
een bijzondere Statenvergadering uit te schrijven 
voor 28 januari. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.10 uur 
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