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Mededelingen 
(HM 918457) 

Excursie Energy Valley 
in Groningen 

Overleg GS-presidium 

Betrokkenheid 
provinciale staten bij 
landelijke discussie / 
IPO-werkgroep 
bestuurlijke 
organisatie 

Internationale 
Vrouwendag 

De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur. 
Aan de agenda wordt, onder punt 3, toegevoegd: 
Vaststellen besluitenlijst extra 
presidiumvergadering 30 september 2009 

Het presidium stemt in met het voorstel om een 
excursie, voor de commissies Ruimte en Werk, te 
organiseren naar Energy Valley in Groningen als 
follow up van de motie duurzame energie. 

Het presidium stemt in met het voorstel om in 
januari een overleg te plannen tussen het presidium 
en GS om te spreken over de resultaten van 
statenconferentie 2009 en over de ontwikkelingen 
betreffende het dualisme in het algemeen. 

De Griffier deelt mee dat het college aan de hand 
van een procesvoorstel heeft ingestemd met een 
conferentie met partners (colleges van de 
gemeenten en waterschap) en een delegatie uit PS 
over het middenbestuur. Onlangs is ook de 
commissie bestuur akkoord gegaan met het houden 
van deze conferentie. Deze conferentie over het 
middenbestuur zal plaats te vinden op 16 februari 
2010. Aan de conferentie gaat een 
voorbereidingsbijeenkomst voor de leden van PS 
vooraf, woensdag 27 januari voorafgaand aan Cie. 
Bestuur 

Vorige jaar is de Internationale Vrouwendag 
georganiseerd in het provinciehuis. De organisatie 
van vorig jaar vraagt nu weer toestemming om deze 
dag in het provinciehuis te mogen organiseren. Het 
servicecentrum heeft de Griffie gevraagd of de 
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bijkomende kosten ten laste van het statenbudget 
gebracht kunnen worden. Het presidium besluit dat 
dergelijke kosten niet ten laste van het 
statenbudget kunnen worden gebracht. Het 
presidium verzoek de Griffie om dit standpunt te 
melden aan de organisatie van de Internationale 
Vrouwendag. 

Het provinciaal jeugddebat en het debat: "op weg 
naar het Lagerhuls" vindt op 18 februari plaats. 
6 statenleden hebben zich als jurylid/debater voor 
deze middag opgegeven. Aangezien 18 februari ook 
een statendag is besluit het presidium om geen 
andere activiteiten op deze middag te plannen. De 
Griffie zal de debatten nogmaals onder de aandacht 
van de statenleden brengen. 

Het presidium stem in met het verzoek van de 
gemeente Lelystad om de installatievergadering van 
de nieuwe gemeenteraad op donderdag 11 maart in 
de Statenzaal te laten plaatsvinden. Dit valt samen 
met een reserve vergaderdatum van PS. Indien 
nodig zal een nieuwe reservedatum voor een 
statenvergadering gepland worden. 

Het presidium stemt in met het volgende 
procesvoorstel: 
- in het middagdeel van de commissie ruimte van 10 
december 2009 wordt een presentatie gegeven als 
opstap naar het Plan van Aanpak voor het eerste 
deel van de realisatiefase; 
- in de commissie ruimte van januari 2010 wordt het 
Plan van Aanpak en een keuzenotitie besproken. In 
de keuzenotitie worden, na consultatie van de 
betrokken partijen, de argumenten geleverd om te 
bepalen welk type bestemmingsplan het meest 
wenselijk is: een bestemmingsplan door de 
betrokken gemeenten of een inpassingplan door PS. 
- in februari 2010 het Plan van Aanpak agenderen 
voor PS. 

De Griffier deelt mee dat het elektronisch stemmen 
gereed gemaakt zal worden voor de algemene 
beschouwingen van mei 2010. 

Het presidium besluit om niet meer af te wijken van 
de geplande datums voor de 
presidiumvergaderingen. Wel kan indien nodig de 
aanwezigheid van presidiumleden mogelijk worden 
gemaakt door het aanvangstijdstip van de 
vergadering aan te passen. 
De presidiumvergadering van 16 februari zal 
plaatsvinden na afloop van de conferentie 
middenbestuur. 
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Besluitenlijst nummer 
27e bijeenkomst van 
het Presidium d.d. 6 
oktober(HM 900033) 

De adjunct-griffier deelt mee dat het plan van 
aanpak voor de aanbesteding van 
accountantswerkzaamheden besproken is in de 
statenwerkgroep P&C van 12 november 2009. Het 
presidium stemt In met het voorstel van de 
statenwerkgroep om het plan van aanpak te (laten) 
presenteren in de commissie bestuur van 10 
december. 

De adjunct-griffier deelt mee dat GS 
onderzoeksbureau Lysias opdracht heeft gegeven 
om een afsprakenkader te ontwikkelen voor grote 
projecten. De wens Is om een helder generiek 
afsprakenkader te maken tussen GS, commissies en 
PS. Doel van het afsprakenkader is om vanuit een 
eenduidige rolopvatting en rolinvulling te zorgen 
dat in alle fasen van de gebiedsprocessen de 
politiek/bestuurlijke sturing effectief verloopt. Het 
gebiedsproces OostvaardersWold zal bij het 
onderzoek betrokken worden. 

Het presidium stemt in met het verzoek van 
portefeuillehouder J. Bos om naast de leden van de 
commissie Samenleving ook de leden van de 
commissie Bestuur voor dit werkbezoek uit te 
nodigen. 

Het presidium stemt In met het voorstel om het 
hoofdlijnen akkoord niet meer (in z'n geheel) op te 
nemen in de statenfolder. Een verwijzing naar het 
hoofdlijnenakkoord (de integrale tekst) Is 
voldoende. 

De Griffier deelt mee dat in overleg met de afdeling 
KBJZ een afsprakenkader wordt gemaakt voor het 
publiceren van documenten op het PS loket. De 
notitie waarin het afsprakenkader wordt vastgelegd 
zal voor de volgende presidiumvergadering 
geagendeerd worden. 

De griffier deelt mee dat door de Griffie en de afd. 
KBJZ wordt gewerkt aan een protocol voor het 
omgaan met openbaarheid en geheimhouding 
betreffende informatievoorziening, vergaderingen 
etc. 

Het presidium stemt in met het voorstel om met de 
drie overige randstadprovincies een 
kennismakingsgesprek te plannen met de vaste 
commissie van Europese zaken van de Tweede 
Kamer op 20 januari 2010. 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 
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Samenleving 
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Conceptagenda 
Commissie Ruimte 
(HM 915673) 

Conceptagenda 
Commissie Bestuur 
(HM 915683) 

Conceptagenda 
Commissie Werk 
(HM 915645) 

7. Terugblik Staten- en 
Commissievergadering 
en 

8. Pilot statencommissie 
inz. strategische 
sturing (HM 907667) 

9. Horen PS over 
ontwerp-
rijksinpassingsplan 
(HM 917900) 

10. Analyse budgetten en 
PS en Statengriffie 
(HM 917989) 

Besluit 

De conclusies van het verslag van de extra
vergadering van 30 sept. worden toegevoegd aan 
deze besluitenlijst 

Conform. 

Het presidium besluit om het agendapunt-
Natuurbeleving toe te voegen aan de agenda en te 
verwijderen van de agenda van die Cie. Ruimte 

Aan de agenda toevoegen; 
- Financiële consequenties afspraken jeugdzorg 

De gewijzigde agenda is conform. 

De gewijzigde agenda is conform. 

De gewijzigde agenda is conform. 

Mondeling 

Het presidium stemt In met de opzet en verzoekt de 
griffie de pilot te gaan uitvoeren met de Commissie 
Werk. Dit zal in januari met de commissie worden 
besproken. 

Het presidium besluit dat nog nader overleg zal 
plaatsvinden met de portefeuillehouder en 
ambtelijke organisatie over de te volgen procedure. 
De stukken bij dit agendapunt zullen pas kort voor 
de Cie. Ruimte van 10 dec. Beschikbaar zijn. 

Het presidium stemt In met de opzet en het 
voorstel om de onderuitputting op het statenbudget 
te reserveren voor het live-uitzenden van staten- en 
commissievergaderingen. 

Actie 
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Het presidium stemt in met de opzet en verzoekt de 
griffie de kalender wekelijks te verspreiden en via 
Intranet toegankelijk te maken. 

Om ook fractieassistenten te voorzien van 
informatie aangaande de commissies wordt de 
Griffie gevraagd om te onderzoeken of de 
fractieassistenten in de mailgroepen van de 
commissies opgenomen kunnen worden. De Griffie 
zal de wenselijkheid bij de fracties inventariseren 
en de fracties op de hoogte stellen van de 
mogelijkheden. Aandachtspunt hierbij Is het 
afleggen van de eed door fractieassistenten i.v.m. 
de vertrouwelijkheid van afzonderlijke stukken. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur. 

Het presidium vraagt de griffie om een notitie op te 
stellen waarin de werkgeversrol van het presidium 
wordt gedefinieerd Inclusief de werkzaamheden die 
hier mee samenhangen. De griffie stelt, in 
samenwerking met P&O een protocol op ten 
behoeve van een toekomstig wervingsproces van de 
griffier. Dit protocol is één van de onderdelen van 
de op te stellen notitie. 

Presidium Intern 
Door de leden van het presidium wordt ten aanzien 
van de voorzitter(srol) aangegeven dat ze van 
mening zijn dat deze het presidium voorzit als 
voorzitter van PS, en niet van GS. Tegelijk is de 
voorzitter wel de schakel tussen PS, GS en 
presidium. Deze primaire rol als voorzitter van PS 
bepaalt de werkwijze van het presidium. Het 
presidium vergadert dan ook zoveel mogelijk in 
voltallige samenstelling. Binnen het presidium leeft 
breed de opvatting dat de agenderende rol van het 
presidium versterkt kan worden. Van notities, 
presentaties, werkbezoeken en andere 
bijeenkomsten moet de politieke relevantie 
duidelijk zijn. Commissiegriffier en 
commissievoorzitter kunnen hier scherper op 
sturen. Commissieagenda's en de LTA zijn 
Instrumenten voor een meer strategische 
agendering van onderwerpen. Dit houdt voor de 
griffie In dat, naast advisering aan de voorkant, ook 
controle achteraf (op de stukken) belangrijk wordt. 
Commissiegriffiers moeten, al dan niet in overleg 

Griffie 01-01-2010 
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met de commissievoorzitter, stukken kunnen 
weigeren voor dat ze in de bundel verschijnen. 
Daarnaast betekent dit dat het advies van de 
commissie, indien nodig, uitgebreider vermeld 
wordt in het format Statenvoorstellen. De 
consequenties hiervan worden beoordeeld in het op 
te stellen afdelingsplan. 

Presidium en PS 
Het presidium is het huishoudelijk orgaan van de 
hele staten, waarin alleen processen en procedures 
aan de orde komen. Voorgesteld wordt om het 
seniorenconvent vaker bij elkaar te laten komen om 
indien gewenst informatie uit te wisselen over 
actuele kwesties. 

Presidium en GS 
De voorzitter van het presidium fungeert als de 
schakel tussen presidium en GS. Bij zijn afwezigheid 
is daarom een lid van het college aanwezig. Contact 
van de commissievoorzitter met de 
portefeuillehouder is van belang in de voorbereiding 
op de commissievergaderingen. De manier van 
behandelen van een onderwerp kan bepalend zijn 
voor de uitkomst. De commissievoorzitter en 
commissiegriffier moeten hier dan ook alert op zijn: 
dient de manier van behandelen zowel de 
commissie als GS of slechts één van beide. 
Voorgesteld wordt om eenmaal per jaar bij elkaar 
te komen als presidium en GS. In een dergelijke 
bijeenkomst zullen centraal staan het uitwisselen 
van beelden, het maken van afspraken en reflectie 
op ieders rolontwikkeling. 

Presidium en griffie 
De griffie stelt een plan van aanpak op (als 
bouwsteen voor het afdelingsplan) waarin de acties 
die voortvloeien uit deze vergadering, worden 
uitgewerkt. 

De griffie vertaalt de afspraken uit de 
statenconferentie in concrete acties. Ten aanzien 
van de voorgestelde trainingen wordt opgemerkt 
dat het aanbieden van een debattraining vooral 
nuttig is als deze aan PS als collectief wordt 
aangeboden. Deze periode doet zich misschien nog 
een mogelijkheid voor bij het niet doorgaan van een 
PS-vergadering. Een dergelijke training zou ook 
ingepast kunnen worden in het 
introductieprogramma voor nieuwe statenleden. 
Het belang van een goed Introductieprogramma 
wordt benadrukt. Daarnaast Is de werving en 
selectie door afdelingsbesturen een belangrijke 
factor, waarop de provincie uiteraard geen directe 
invloed heeft. De CdK en de Griffier gaan nadenken 
over hoe contacten met afdelingsbesturen van de 
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verschillende politieke partijen vorm kunnen 
krijgen, ter voorbereiding van kandidaatstelling en 
verkiezingen. 

Met betrekking tot de training politieke en 
strategische sturing wordt voorgesteld om in eerste 
instantie met een commissie een traject in te 
zetten waarbij de punten op het gebied van sturing 
aan de orde komen, in relatie tot de lange 
termijnagenda. Dit traject kan vervolgens ook in 
andere commissies ingezet worden. 
De griffie gaat de pilot uitwerken en schakelt indien 
nodig daarbij externe ondersteuning in. 

De Griffier werkt aan een ontwikkelingsvisie en 
afdelingsplan voor de griffie. Het afdelingsplan, 
inclusief financiële onderbouwing, zal in het eerste 
kwartaal van 2010 gereed zijn. 


