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Vergadering van het Presidium 
Besluitenlijst 16 februari 2010; 32e bijeenkomst periode 2007 -2011 

Aanwezig: 
Dhr. L. Verbeek, voorzitter 
Dhr. J.N.J. Appelman, Dhr. R.J. Siepel, Mevr. M. Luyer, Dhr. A. Stuivenberg, Mevr. K. Stadhouders, 

Afwezig: 
Dhr. R.TH. van der Avoort, Dhr. W.R. Ruifrok, Dhr. M. Bogerd 
Dhr. S. Jokhan, Adjunct-griffier 

Omschrijving 
agendapunt 

Besluit Actie Planning 

1. Opening 

2. MededeUngen 

Fractieassistenten en 
werkbezoeken 
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Symposium 
Randstedelijke 
Rekenkamer 3 juni 2010 

Besluitvorming IPO 
rapport Profiel Provincies 

De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur 

JaarUjks heeft de Griffie een overleg met alle 
fractieassistenten (dit zijn de vaste 
fractieassistenten die betaald worden uit het 
fractiebudget). In het overleg van december 2009 
hebben de fractieassistenten aangegeven graag 
deel te willen nemen aan de werkbezoeken voor 
Statenleden. De gedragsUjn is nu dat alleen 
Statenleden en burgercommissieleden voor 
werkbezoeken worden uitgenodigd. Het presidium 
stemt in met het voorstel van de Griffie om 
voortaan ook de fractieassistenten uit te nodigen 
voor werkbezoeken. 

Ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan 
organiseert de RandstedeUjke Rekenkamer op 
donderdagmiddag 3 juni 2010 een symposium over 
het provinciaal economisch beleid. Centraal staat 
de vraag wat de meerwaarde van de provinciale 
inzet is op onder meer innovatie, 
ondernemerschap, onderwijs en arbeidsmarkt. 
Omdat het symposium plaatsvindt op een 
commissiemiddag besluit het presidium om de 
middag van 3 juni vrij te houden van andere 
commissieactiviteiten. 

Besluitvorming betreffende het rapport Profiel 
Provincies zal mogeUjk in maart moeten 
plaatsvinden tijdens een ingelaste 
Statenvergadering. De reservedatum voor een 
Statenvergadering van 25 maart komt hiervoor in 
aanmerking. Het presidium verzoekt de Griffie om 
deze datum alvast te reserveren en te 
communiceren aan alle betrokkenen. 

Griffie 

Griffie 
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agendapunt 

Besluit Actie Planning 

Cursus Europa 

Cursus Provincierecht 

Voorzitterschap 
Statenvergadering 18 
februari 

Besloten 
infobijeenkomsten 
OostvaardersWold (OVW) 

Stand van zaken 
Griffiepian 

Voortgangsgesprek 
Griffier 

BesluitenUjst 31e 
bijeenkomst van het 
Presidium d.d. 26 januari 
2010 

Overzicht van ingekomen 
stukken, gericht aan PS 
en / of statencommissies 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om een cursus Europa voor statenleden te 
organiseren op donderdag 15 april van 16-18 uur. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om een cursus Provincierecht voor 
Statenleden te organiseren door hoogleraar 
staatsrecht prof. H. KummeUng. De Statenmiddag 
van donderdag 17 juni van 16-18 uur kan hiervoor 
gereserveerd worden. 

Het presidium besluit dat bij afwezigheid van de 
voorzitter en de plv. voorzitter de heer Bogerd 
het voorzitterschap zal overnemen. 

De besloten infobijeenkomsten OVW is afgelast 
omdat de commissie Ruimte heeft aangegeven de 
principe "openbaar tenzij" strikt te willen 
hanteren. 
Het besluit van de commissie Ruimte hierover had 
te maken met voorgestelde beslotenheid en niet 
zozeer met de informatieoverdracht tussen GS en 
PS. De Griffier deelt mee dat hierover al is 
gesproken met het projectbureau. De heer 
Appelman zal de portefeuillehouder nader 
inUchten. 

De Griffier deelt mee dat aan het Griffiepian 
2010-2015 momenteel hard wordt gewerkt. 
Voorbereiding, uitwerking en implementatie 
vragen veel extra inzet, zeker in combinatie met 
voorbereidingen verkiezingen, mogelijke 
herziening vergaderplanning en de toenemende 
ambities van PS. Dit terwijl de continuïteit en 
kwaUteit van het basisproces gegarandeerd 
moeten bUjven. 
In overleg met P&O wordt bezien of, in afwachting 
van een meer definitief formatieplan voor de 
Griffie, tijdelijk kan worden voorzien in het 
capaciteitstekort. 

Het presidium neemt kennis van de terugkoppeUng 
van het eerste voortgangsgesprek met de Griffier. 

De besluitenUjst wordt conform vastgesteld. 

Conform. 

Griffie/ 
KBJZ 

Griffie 
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agendapunt 

Besluit Actie Planning 

Conceptagenda PS 
Statenvergadering 4 
maart 2010 
(HM 956930) 

Conceptagenda 
Commissievergaderingen 
17 en 18 maart 2010 

Conceptagenda 
Commissie Samenleving 
(HM 954302) 

Conceptagenda 
Commissie Ruimte 
(HM 953579) 

Conform. 

Beraadslaging agendapunten 7 en 8 met 
interruptiemicrofoons. 

Met betrekking tot alle commissieagenda's besluit 
het presidium om de deelrapportages 
Bestuurskrachtmeting te agenderen voor de 
desbetreffende vakcommissies voor een 
inhoudeUjke bespreking. De Griffie zal per 
commissie aangeven welke hoofdstukken uit het 
rapport afzonderUjk geagendeerd zullen worden. 

In de klankbordgroep Bestuurskrachtmeting zal na 
de bespreking in de vakcommissies het 
vervolgtraject en de behandeUng in 
Statenvergadering aan de orde gesteld worden. 

Het presidium stelt vast dat de verslagen van de 
gezamenUjke vergaderingen nog op agenda's 
geplaats moeten worden. 

Op verzoek van de commissieleden wordt het 
aanvangstijdstip van de commissievergadering 
verplaatst naar 19.00 uur. 

Voorafgaand aan de vergadering zal een "sneak 
preview" vertoond worden van de FlevoSoap. 

Aan de agenda toevoegen, onder 
portefeuillehouder Bos, bespreekstukken: 

- Sociale Agenda: participatie kwetsbare jongeren 
(voorstel wordt nagezonden) 

Voor de vergadering, 's middags, is de 
bijeenkomst van de commissie Ruimte en de AV 
van het Waterschap. 

Aan de agenda toevoegen, onder door fracties 
ingebrachte onderwerpen: 

- Initiatief warmte-koude opslag fracties GL en CU 

Voor de infosessie/presentatie Water wordt 45 
minuten gereserveerd. De commissie krijgt 
informatie over de volgende onderwerpen: 
1. doelmatig waterbeheer, dit gaat over de positie 
van de provincie en de waterschappen; 
2. deltacommissie, onderdeel IJsselmeergebied; 
3. stand van zaken verdroging (vorig jaar heeft de 
commissie gevraagd om nadere afspraken met het 
waterschap te maken, deze zijn inmiddels 
gemaakt); 
4. waterwet. 

Griffie 

Griffie 

Griffie 

05-03-2010 

05-03-2010 

05-03-2010 
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Omschrijving 
agendapunt 

Besluit Actie Planning 

Conceptagenda 
Commissie Bestuur 
(HM953583) 

Conceptagenda 
Commissie Werk 
(HM 953574) 

Terugblik Staten- en 
Commissievergaderingen 
februari 2010 

VaststelUng 
fractievergoedingen 
2003-2007 
(HM 955767) 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Aan de agenda toevoegen, onder Van Diessen: 

- Statenvoorstel wijziging legesverordening 

Van 17.30 uur tot 19.00 uur is de kick-off van de 
pilot "Strategische Sturing" 

Voorafgaand aan de vergadering, om 19.00 uur, 
presentatie ROC, waarvoor ook de leden van de 
commissie Samenleving uitgenodigd worden. 

De Griffie wordt verzocht om het jaarplan 
commissie Werk als vast agendapunt op de agenda 
te plaatsen 

Van de agenda verwijderen (en toevoegen bij 
commissie Bestuur) 

- Statenvoorstel: wijziging legesverordening 

Het presidium stelt vast dat de (besloten) 
bijeenkomst Profiel Provincies na afloop van de 
statenvergadering van 4 februari zeer is 
gewaardeerd door statenleden vanwege haar 
grote informatieve waarde 

Het presidium verzoekt de Griffie om een 
mededeUng te versturen vanuit de Griffie (in 
samenspraak met FZ) naar alle Statenleden over 
de werkzaamheden aan de techniek van de 
Statenzaal en de toekomstige ontwikkelingen. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie en verzoekt de Griffie om de fracties 
schrifteUjk op de hoogte te stellen van de 
afrekening. Het presidium verzoekt de Griffie om 
op korte termijn een nota, ter verduidelijking van 
de richthjnen, te agenderen voor een 
presidiumvergadering. 

Geen. 

De voorzitter sluit de vergadering 

Griffie 05-03-2010 


