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Vergadering van het Presidium 
BesluitenUjst 27 april 2010; 35e bijeenkomst periode 2007 -2011 

Aanwezig: 
Dhr. L. Verbeek, voorzitter 
Dhr. J.N.J. Appelman, Dhr. R.J. Siepel, Dhr. R.TH. van der Avoort, Dhr. A. Stuivenberg 
Mevr. K. Stadhouders, Griffier, Dhr. S. Jokhan, Adjunct-griffier, 

Afwezig: 
Dhr. W.R. Ruifrok, Dhr. M. Bogerd, 
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MededeUngen 
(HM 989856) 

TaakstelUng 
Onderzoek en 
Adviesposten 

Vervolg IPO-profiel 
provincies 

Stand van zaken live 
uitzenden van 
Statenvergaderingen 

De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur 

De begroting 2010 bevat een taakstellende 
bezuiniging van 10% op de inhuur (0,5 miljoen) en 
op de onderzoek en advieskosten (0,45 miljoen). De 
afdeUng Financiën is door het DT gevraagd om een 
voorstel te maken voor de uitvoering. Van de drie 
oplossingsscenario's heeft het DT voor het scenario 
gekozen waarbij de budgetten met 12,5% worden 
verlaagd. In de berekeningen is ook het 
onderzoeksbudget van PS ( € 64.163,-) 
meegenomen. Het presidium is van mening dat een 
vergeUjkbare taakstellende bezuiniging ook van 
toepassing hoort te zijn op het budget van 
Provinciale Staten en stemt in met verlaging van dit 
budget met 12,5% (€ 8000,-) 

Op 15 april heeft er een informatieve bijeenkomst 
plaatsgevonden met PS en GS over het IPO-rapport 
Profiel provincies. Tijdens deze bijeenkomst is ook 
de vraag naar voren gekomen of het Profiel nog 
geagendeerd zou moeten worden voor PS. Naar 
aanleiding van de lopende actualiteit besluit het 
presidium om het onderwerp te agenderen voor de 
Statenvergadering van 29 april aanstaande. De 
Staten krijgen hierdoor de mogeUjkheid om de 
discussie te beïnvloeden en te kiezen voor 
profilering van het Flevolandse standpunt. 

Donderdag 29 april zal het Uve-uitzenden van de 
Statenvergaderingen voor de laatste keer worden 
getest. De uitzendingen die tot nu toe alleen ter 
archivering op de webcast werden geplaatst (de 
uitzendingen vanaf oktober 2009), worden nu ook 
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Inlassen cie. 
Samenleving+Bestuur 
op 29 april 

Informatiesessie 
Implementatie van de 
Crisis- en herstelwet 

AER Zomerschool 2010 

bij de omroep opgenomen voor hergebruik. 
Na deze laatste test moet de techniek gereed zijn 
voor de Algemene Beschouwingen van 27 mei en 
kan de Griffie vanaf begin mei met de 
promotiecampagne starten. 

Het presidium stemt in met het verzoek van het 
college van GS om een extra cie. Samenleving en 
Bestuur in te lassen om de begrotingswijziging 
betreffende archeologisch onderzoek N23 nader toe 
te kunnen Uchten. De vergadering dient plaats te 
vinden op 29 april aanstaande van 18.30 uur tot 
19.30 uur, voorafgaand aan de Statenvergadering. 
Op donderdag 29 april is ook de klankbordgroep 
bestuurskrachtmeting, van 18.00 tot 19.00 uur. In 
de klankbordgroep zitten voornameUjk Statenleden 
die ook in Bestuur zitten. Omdat het zwaartepunt 
van de behandeUng in de commissie Samenleving 
Ugt besluit het presidium om beide bijeenkomsten 
geUjktijdig te laten plaatsvinden. 

Het presidium stemt in met het houden van een 
informatiesessie over de implementatie van de 
Crisis- en herstelwet, voorafgaand aan de 
commissie Ruimte van 20 mei a.s. , ter 
voorbereiding van de behandeUng van het 
Statenvoorstel in de commissie Ruimte. 

De AER Zomerschool vindt dit jaar plaats in de 
Zwitserse regio's St. Gallen en Thurgau, van 22 -27 
augustus. Het thema is mobiliteit. De griffie stelt 
voor om de delegatie vanuit de Flevolandse Staten 
opnieuw te beperken tot 4 personen. De delegatie 
kan op de volgende manier samengesteld worden: 
1. alleen woordvoerders mobiUteit 
2. zelfde delegatie als de afgelopen jaren 

ad. 1: 
- heeft als voordeel dat de delegatie bestaat uit 
direct betrokkenen/ geïnteresseerden, die ook in 
staat zouden moeten zijn om de opbrengst van de 
Zomerschool te vertalen in voor Flevoland 
interessante initiatieven. 
- een wisselende delegatie (dus: samensteUing laten 
afhangen van het thema) heeft als nadeel dat het 
opbouwen van een netwerk lastig is. 

ad.2: 
- heeft als voordeel dat een netwerk opgebouwd 
kan worden dat op meerdere momenten nuttig kan 
zijn voor de provincie. De delegatie raakt bekend 
met de structuren en de manier van werken van de 
AER Zomerschool, en de delegatie raakt ook bekend 
bij de AER. Op dit moment heeft de Flevolandse 
delegatie bijvoorbeeld een goede naam als een 
actieve en betrokken delegatie. 
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Besluitenlijst 34e 
bijeenkomst van het 
Presidium d.d. 23 
maart 2010 
(HM 976559) 

Overzicht van 
ingekomen stukken, 
gericht aan PS en / of 
statencommissies 
(HM 981988) 

Conceptagenda PS 
Statenvergadering 17 
juni 2010 (HM 988810) 

Conceptagenda PS 
Statenvergadering 27 
mei 2010 (HM 973762) 

Conceptagenda 
Commissievergadering 
en 19 en 20 mei 2010 

Conceptagenda 
Commissie 
Samenleving 
(HM 985007) 

Conceptagenda 
Commissie Ruimte 
(HM 984996) 

- heeft als nadeel dat een thema niet altijd op het 
expertisevlak van de delegatieleden ligt. 
- een keuze voor 2 zou betekenen dat er bijv. per 
bestuursperiode een vaste delegatie bij de AER 
Zomerschool wordt benoemd (vgl. met IPO 
delegatie). Dit vraagt dan wel een benoeming door 
PS. 

Het presidium besluit om de aanmelding dit jaar 
nog plaats te laten vinden op basis van "wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt". , met een 
maximum van 1 vertegenwoordiger per fractie. Voor 
de komende statenperiode kan het 
presidium instemmen met het voorstel van de 
griffie om de Staten aan het begin van de nieuwe 
Statenperiode voor te stellen om over te gaan op 
een vaste delegatie. 

Conform. 

Conform. 

Conform. 

Het presidium besluit om de vergadering (Algemene 
Beschouwingen) te starten om 14.00 uur. 

AfhankeUjk van de bespreking van het rapport 
Bestuurskrachtmeting in de klankbordgroep, kan het 
rapport, aangevuld met een oplegnotitie 
(Statenvoorstel), eventueel toegevoegd worden aan 
de agenda. De beraadslaging kan dan integraal 
plaatsvinden met de Algemene Beschouwingen. 

Toevoegen aan alle commissieagenda's: 
- Bespreken Lange Termijnagenda (LTA) 

Aan de agenda toevoegen, onder door fracties 
ingebrachte onderwerpen: 
- bespreken aanbeveUngen Jeugdzorg, fractie CDA 

Conform. 
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Conceptagenda 
Commissie Bestuur 
(HM 985020) 

Conceptagenda 
Commissie Werk 
(HM 984990) 

Conceptagenda 
Commissievergadering 
en 2 en 3 juni 2010 

Conceptagenda 
Commissie 
Samenleving 
(HM 988093) 

Conceptagenda 
Commissie Ruimte 
(HM 988116) 

Conceptagenda 
Commissie Bestuur 
(HM 988076) 

Conceptagenda 
Commissie Werk 
(HM 9858121) 

7. TerugbUk Staten- en 
Commissievergadering 
en 

8. Uitbreiding 
Statengriffie (HM 
989410) 

Besluit 

Van de agenda verwijderen: 
- Presentatie treasurybeleid. 
Wordt na het zomerreces geagendeerd. 

Wijzigen: 
Presentatie Personeel en Organisatie vermelden 
onder portefeuillehouder BUek 

Aan de agenda toevoegen: 
- Pilot strategische sturing: ambteUjke presentatie 
tariefdifferentiatie OV 

Tot 11 mei kunnen agendapunten toegevoegd 
worden 

Conform. 

Aan de agenda toevoegen, onder portefeuillehouder 
BUek: 
- Statenvoorstel "Continuering uitvoering van de 
speerpunten en onderbouwing van de benodigde 
procesgelden" 
- Ter bespreking "Ontwerp Natuurbeheerplan 
Flevoland 2011" 

Van de agenda verwijderen: 
- Statenvoorstel "implementatie Crisis- en 
herstelwet onderdeel windenergie" 

Van de agenda verwijderen 
- Leidraad sturing grote projecten 

Toevoegen onder portefeuillehouder Van Diessen: 
-Ter bespreking: Risicoinventarisatie 2010 

Onder portefeuillehouder Verbeek: 
- Ter bespreking: Evaluatie 1^ trache IFA (notitie 11 
mei in GS) 

Aan de agenda toevoegen, onder presidium: 
- Jaarprogramma Commissie: discussienotitie 
mobiUteit en CO-2 reductie 

MondeUng 

Het presidium bespreekt het Statenvoorstel 
Uitbreiding formatie Statengriffie en het Griffiepian 
2010-2015. 

Actie 
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Vaststellen nieuw 
vergadersysteem 
Statenperiode 2011 • 
2015 (HM 989911) 

10. Bespreken Lange 
termijnagenda (LTA): 
update 2010 

11. Rondvraag 

Het presidium concludeert dat het Griffiepian, de 
voorgestelde capaciteitsuitbreiding en 
onderbouwing daarvan overeenstemmen met de 
ambities van Provinciale Staten zoals o.a. verwoord 
in de Statenconferentie van maart 2009. 

Het presidium besluit voorts om het statenvoorstel 
toe te voegen aan de agenda van de commissie 
Bestuur van 19 mei en de Statenvergadering van 27 
mei. 

Het presidium bespreekt de notitie: Vaststellen 
nieuw vergadersysteem statenperiode 2011 -2015. 
Het presidium deelt de conclusies en aanbeveUngen 
van de statenwerkgroep Nieuwe Werkvormen, die 
op verzoek van het seniorenconvent het presidium 
hierover heeft geadviseerd. 
Als aanvulling op de oplossingen stelt het presidium 
voor om naast drie vaste sessievoorzitters ook de 
drie vaste plv. sessievoorzitters zitting te laten 
nemen in het presidium zodat het presidium breder 
zal zijn samengesteld. Tevens stelt het presidium 
voor om ook de presidiumvergaderingen te plannen 
op een vaste vergaderdag. 

Het presidium verzoek de Griffie om de 
voorbereidingen voor een nieuw vergadersysteem 
ter hand te nemen en om alle betrokkenen op de 
hoogte te stellen van de komende wijzigingen. 
Het presidium verzoekt de Griffie tevens om de 
wijzigingen te verwerken in de geldende 
reglementen en verordeningen. Vaststelling van 
deze documenten zal plaats moeten vinden door de 
nieuwe Staten aan het begin van de nieuwe 
statenperiode. 

Het presidium neemt kennis van de LTA en besluit 
om de bespreking te agenderen voor de 
commissievergaderingen van 19 en 20 mei 2010. 

De heer Siepel verzoekt de Griffie om de 
commissieverslagen van 21 en 22 april vroegtijdig 
beschikbaar te stellen voor de Algemene 
Beschouwingen van 27 mei. 

De heer Van der Avoort verzoekt de Griffie om te 
onderzoeken wat de stand van zaken is omtrent de 
integriteitscode van poUtieke ambtsdragers 
(aanschrijving van BZK) 

Na presidiumvergadering: 
Het presidium wordt verzocht om in stemmen met 
het verzoek van de commissie Werk om op 1 juU 
een werksessie voor de commissie, betreffende 
prijsdifferentiatie OV, te organiseren. 
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12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 17.10 uur. 


