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Vergadering van het Presidium 
Besluitenlijst 8 juni 2010; 37e 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, Dhr. P.T.J. Pels, 
Mevr. K. Stadhouders, Griffier, Dhr. W. Boerma, Statenadviseur 

Afwezig: 
Dhr. S. Jokhan, Adjunct-griffier 

Omschrijving 
agendapunt 

Besluit Actie Planning 

1 Opening 

2 Mededelingen 
. (HM 1004768) 

Aanscherpen en 
handhaven afspraken 
agendering (AHAA) 

Afscheidsgeschenk 
vertrekkende statenleden 

C/l; 
"s 

l 
i. 

Presentatie 
organisatieontwikkeling 
15 september in Bestuur 

Inlassen 
Statenvergadering op 2 
september ivm afscheid 
gedeputeerde Bos 

m 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur 

Ten aanzien van punt 2, de daadwerkelijke 
beschikbaarheid van de stukken bij agendering voor 
commissies, benadrukt het Presidium het belang 
van een goede planning van de 
presidiumvergadering in relatie tot de 
commissievergaderingen. 
Het Presidium benadrukt het belang van een 
scherpe handhaving van de gemaakte afspraken. 
Ook vanuit GS wordt de noodzaak hiervan erkend. 

Het Presidium stemt in met het voorstel om het 
huidige geschenk te handhaven voor in ieder geval 
deze en de volgende statenperiode (2011- 2015). De 
Griffie zal exemplaren bij bestellen. 

Het Presidium stemt in met het verzoek van GS voor 
het houden van een presentatie over 
organisatieontwikkeling in de vergadering van 
Bestuur van 15 september. 

Het presidium stemt in met het inlassen van een 
extra statenvergadering op 2 september in verband 
met het afscheid van gedeputeerde Bos. Deze 
vergadering zal aanvangen om 14.00 u. 
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Omschrijving 
agendapunt 

Actie Planning 

Budget communicatie
adviseur Staten 

Statenvergadering 17 juni 
2010 

Functioneringsgesprek 
Griffier 

Informatiebijeenkomst 
Omgevingsplan 

Informatiebijeenkomst 
WABO 

Werkbezoek Duurzame 
Energie (Duitsland) 

3 Besluitenlijst 36 e 
. bijeenkomst van het 

Het Presidium besluit om op 9 september een extra 
statenvergadering in te lassen in verband met de 
installatie van de beoogde opvolger van de heer 
Bos, de heer Mare Witteman. Deze vergadering zal 
plaatsvinden voorafgaand aan de 
commissievergaderingen, van 19.00 -19.30 u. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om de begrotingspost communicatieadviseur 
te verlagen en de begrotingspost salarissen 
structureel met hetzelfde bedrag te verhogen. Op 
die manier vallen alle HRM-taken met betrekking 
tot de communicatieadviseur onder de 
statengriffier. 
Vanaf 7 juni 2010 is een tijdelijke 
communicatieadviseur voor twee dagen in de week 
werkzaam bij de Griffie, met als taken het 
communicatietraject richting de statenverkiezingen 
en het opstellen van een communicatieplan voor 
PS. 

Het Presidium stemt in met het voorstel van de 
voorzitter om de vergadering van 17 juni te laten 
voorzitten door de plaatsvervangend voorzitter van 
Provinciale Staten. 

Het Presidium mandateert de commissie uit het 
Presidium, bestaande uit de heren Verbeek, Siepel 
en Van der Avoort, om het functioneringsgesprek 
met de Griffier te voeren en de daaruit 
voortvloeiende rechtspositionele handelingen te 
verrichten. 

Het Presidium stemt in met het voorstel om op 2 
september een informatiebijeenkomst te houden 
voor alle statenleden over de opmaat naar de 
bestuursopdracht voor het nieuwe omgevingsplan. 
Deze bijeenkomst zal gehouden worden van 12.00 
13.30 u. (werklunch). 

Het Presidium stemt in mét het voorstel om de 
bijeenkomst over de WABO te houden na afloop van 
de commissievergadering (Ruimte) van 9 
september. 

Er wordt gezocht naar een moment in 
oktober/november. Het Presidium hecht belang aan 
een duidelijke relatie met besluitvormingsprocessen 
op dit punt. 
Actiepunten uit Presidiumvergaderingen 
Naar aanleiding van het live uitzenden van de 
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Actie Planning 

Presidium d.d. 27 april 
2010(HM 993716) 

Overzicht van ingekomen 
stukken, gericht aan PS 
en / of statencommissies 
(HM 996293) 

5 Terugblik Staten- en 
commissievergaderingen 

6 Vergadersysteem en 
. vergaderplanning 2010 

7 Rondvraag 

8 Sluiting 

statenvergadering van 27 mei wordt opgemerkt dat 
er enkele aandachtspunten zijn. De kwaliteit van 
het beeld en de organisatie vragen aandacht. Deze 
punten worden ook meegenomen bij de plannen 
voor renovatie van de statenzaal die voor volgend 
jaar gepland staat. 

Ook het gebruik van de interruptiemicrofoons, de 
techniek, etc. worden meegenomen in de 
renovatieplannen. Hierover wordt nog gesproken in 
het seniorenconvent. 

Conform. 

Mondeling 

Het Presidium neemt kennis van de concept-
vergaderplanning 2010. 
Het Seniorenconvent spreekt, samen met het 
Presidium, op 1 juli (na afloop PS), over het 
vergadersysteem. 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 u. 


