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Vergadering van het Presidium 
Besluitenlijst 9 november 2010; 42e bijeenkomst periode 2007 -2011 

Aanwezig: 
Dhr. J.N.J. Appelman, Dhr. R.J. Siepel (vz.). Dhr. R.TH. van der Avoort, Dhr. A. Stuivenberg 
Mevr. K. Stadhouders, , Dhr. V̂ . Boerma, Statenadviseur 
Afwezig: 
Dhr. L. Verbeek, voorzitter. Dhr. P.T.J. Pels, Dhr. S. Jokhan, Adjunct-griffier, 
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Omschrijving 
agendapunt 

1. Opening 

2. Mededelingen (HM 
1067988) 

Verzoek GroenLinks 
fractie om 
fractiebudget over te 
hevelen 

Verzoek presentatie 
RR rapport Reserves 
juist bestemd? 

Overzicht te wijzigen 
verordeningen n.a.v. 
nieuwe 
vergaderstructuur 

Aanwezigheid 
ambtenaren bij 
besloten 
vergaderingen 

Besluit Actie Planning 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 u. 

Het Presidium stemt in met het verzoek van 
GroenLinks om een bedrag van de algemene 
vergoeding over te hevelen naar de personele 
vergoeding. 
Naar aanleiding van dit verzoek verzoekt het 
Presidium de Griffie om bij de aanpassing van de 
Verordening op de fractieondersteuning na te gaan 
of het wenselijk is het onderscheid in 2 budgetten 
te handhaven. 

Het Presidium stemt in met het verzoek van de 
Randstedelijke Rekenkamer om op 24 november in 
de commissie Bestuur een presentatie te geven over 
het rapport Reserves juist bestemd? 

Het Presidium stemt in met het procesvoorstel om 
de inhoudelijke bespreking van de gewijzigde 
verordeningen plaats te laten vinden in de huidige 
statenperiode en vaststelling door de nieuwe 
staten. Het Presidium verzoekt de Griffie om voor 
haar vergadering van december een notitie voor te 
bereiden waarin enkele belangrijke vraagpunten 
aan de orde komen. Deze notitie komt vervolgens in 
het seniorenconvent van december ter bespreking. 

Het Presidium herbevestigt richting College van GS 
dat het aan de betrokken portefeuillehouder is om 
te beoordelen welke ambtenaren aanwezig moeten 
zijn bij een besloten vergadering. 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Omschrijving Besluit 
agendapunt 

Actie Planning 

Besluitenlijst 41e 
bijeenkomst van het 
Presidium d.d. 12 
oktober 2010 (HM 
1055834) 

Overzicht van 
ingekomen stukken, 
gericht aan PS en Z of 
statencommissies (HM 
1040871) 

Conceptagenda PS 
Statenvergadering 2 
december (HM 
1068730) en 16 
december (1066939) 
2010 

Conceptagenda 
Commissievergadering 
en 24 en 25 
november 2010 

Conceptagenda 
Commissie 
Samenleving (HM 
1051090) 

Aanwezigheid: Dhr. Appelman heeft zich laten 
vervangen door dhr. Rijsdorp. 

Campagne opkomstbevordering: er is een keuze 
gemaakt voor het bedrijf PS-Produkties om de 
campagne te organiseren. 

Het Presidium besluit een vergadering uit te 
schrijven voor de verkiezing van EK-leden op 23 mei 
2011. 

Voor het overige conform. 

Conform 

Conceptagenda PS 2 december: 
- verwijderd wordt het statenvoorstel 
Rekenkamerrapport Reserves juist bestemd? 
• toegevoegd wordt het statenvoorstel Werkgroep 
Europa 

Conceptagenda PS 16 december: 
- toegevoegd wordt het statenvoorstel 
tariefdifferentiatie in het OV (pilot strategische 
sturing) 

Aan de agenda toevoegen onder Presidium: 
- onderzoek N23 

Het Presidium besluit om het proces rond het 
onderzoek N23 te evalueren en deze evaluatie te 
bespreken in het Presidium. De commissie wordt 
hier bij betrokken. 
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Omschrijving Besluit 
agendapunt 

Actie Planning 

Conceptagenda 
Commissie Ruimte 
(HM 1051107) 

Conceptagenda 
Commissie Bestuur 
(HM 1051077) 

Conceptagenda 
Commissie V^erk (HM 
1051120) 

Terugblik Staten- en 
Commissievergadering 
en (mondeling) 

Uitwerking nieuwe 
vergaderstructuur PS 

Aan de agenda wordt toegevoegd onder 
portefeuillehouder Bliek: Inpassingsplan 
Oostvaarderswold. 
Het Presidium besluit tevens om de communicatie 
rond Oostvaarderswold niet te beperken tot leden 
van de commissie Ruimte maar statenbreed te 
communiceren. 

Van de agenda verwijderen: 
begrotingswijzigingen onder agendapunt 
8.b.2 tZm 4 en 10b1: deze worden 
besproken in de betreffende vakcommissies 

Aan de agenda toevoegen : 
- toelichtende presentatie door de Randstedelijke 
Rekenkamer van het rapport Reserves juist 
bestemd? 

Ten aanzien van de pilot strategische sturing wordt 
opgemerkt dat fase van politieke oordeels- en 
besluitvorming nu is aangebroken. Na afloop 
hiervan wordt een procesevaluatie opgesteid. Het 
Presidium besluit om deze evaluatie ook in het 
Presidium te willen bespreken met het oog op 
eventuele uitrol naar andere commissiesZ thema's. 

Naar aanleiding van de rollen van de Commissaris 
als voorzitter PS én als portefeuillehouder besluit 
het Presidium dat er in een situatie waarin er een 
toespraak wordt gehouden (bijvoorbeeld bij vertrek 
van een statenlid) geen wijziging hoeft op te 
treden; in een situatie waarin de Commissaris als 
portefeuillehouder aan het woord is in een debat 
met de Staten zal de plaatsvervangend voorzitter 
de orde van de vergadering bewaken. 

Het Presidium spreekt haar waardering uit voor de 
notitie die in lijn is met de eerder vastgestelde 
uitgangspunten. Wel dient in de notitie nog een 
evaluatiemoment opgenomen te worden. 
Het Presidium verzoekt de Griffie tevens een notitie 
op te stellen voor haar eerstvolgende vergadering 
waarin nog enkele belangrijke vraagpunten aan de 
orde moeten komen. Hierin worden ook de 
consequenties van de nieuwe vergaderstructuur 
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Omschrijving Besluit 
agendapunt 

Actie Planning 

Rondvraag 

10. Sluiting 

voor de verordeningen meegenomen (zie onder 
Mededelingen). Deze notitie wordt in het 
seniorenconvent van 16 december aan de orde 
gesteld. 

Op de vraag naar de actualisatie van de website 
wordt gemeld dat deze inmiddels weer up-to-date 
is. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 u. 


