
^ 
^ ^ ^ 
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Registratienummer: 
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Vergadering van het Presidium 
Besluitenlijst 18 januari 2011; 44e 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, Pels (vanaf 16.15 uur 
Mevr. K. Stadhouders, Dhr. S. Jokhan 

Omschrijving 
agendapunt 

Besluit Actie Planning 

1. Opening 

2. Mededelingen 

Extra commissie 
Samenleving op 
donderdag 20 januari, 
van 17.00 uur tot 
18.00 uur. 

Aanbesteding 
herinrichting 
Statenzaal en 
vergaderruimte 
Staten 

j 

Ly 

Afscheidsvergadering 
PS 8 maart 

Beleidsplan 
statencommunicatie 

Voortgang uitvoering 
Griffieplan 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. 

Het presidium stemt in met een ingelaste 
commissievergadering op donderdag 20 januari, van 
17.00 tot 18.00 uur, voor de bespreking van het 
rapport archeologische vondst N23 en de reactie 
van GS op de commissievragen. 

De afdeling Facilitaire Zaken gaat een meting 
verrichten van alle afgeschreven zaken. Er wordt 
gekeken naar de huidige technische levensduur en 
de mogelijkheden om bepaalde zaken (meubilair, 
camera's, e tc . ) voor een langere periode te 
gebruiken. Op basis van deze meting zal de afdeling 
twee scenario's uitwerken ter bespreking in het 
presidium van 15 februari. Voor beide scenario's 
blijft gelden dat de totale kosten binnen (het totaal 
vanjde huidige budgetten moet blijven. 

Het presidium stelt het aanvangstijdstip van de 
afscheidsvergadering vast op 19.30 uur met na 
afloop een aangeklede borrel. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffier om de behandeling van het beleidsplan 
communicatie te verschuiven naar april/mei van dit 
jaar. 

Op 27 april 2010 is in het presidium het griffieplan 
2010-2011 behandeld, ln 2010 heeft de griffie 
gewerkt aan de uitwerking en uitvoering van vrijwel 
alle in het griffieplan beschreven activiteiten. 
Grotendeels lopen de geplande activiteiten door in 
de eerste helft van 2011. 
Gelet op de hoeveelheid werk rond de komende 
statenverkiezingen en de invoering van het nieuwe 

Griffie 

Griffie/ 
FZ 

Griffie/ 
FZ 

Griffie 

Griffie 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Omschrijyirig 
agendapunt 

Actie Planning 

Profielversterkend 
ombuigen 

3. 

Veiligheid provinciale 
verkiezingen 

Besluitenlijst 43e 
bijeenkomst van het 
Presidium d.d. 7 
december 2010 

vergaderstructuur, ontbreekt op dit moment bij de 
griffie de capaciteit om tot evaluatie en 
actualisering van het griffieplan te komen. Het 
presidium besluit om dit punt door te schuiven naar 
de presidiumvergadering van 26 april. 

ln de commissie Werk van 6 januari j l . is het 
Rekenkamerrapport Regie op herstructureren 
bedrijventerreinen besproken. Tijdens de 
bespreking heeft gedeputeerde Greiner toegezegd 
met een aanvullende reactie (reconsiderance) te 
komen. Deze reactie zou ter bespreking 
geagendeerd moeten worden voor de commissie 
Werk van 3 februari. De commissie heeft 
aangegeven deze reactie te willen bespreken om op 
basis daarvan het rekenkamerrapport (de conclusies 
en aanbevelingen) te willen vaststeUen in PS op 17 
februari. Nadrukkelijk is aangegeven dat de 
commissie nog deze periode het rapport wil 
behandelen in PS. De 'reconsiderance' zal in de 
vorm van een nota discussie voorgelegd worden. Dit 
betekent echter wel dat deze nog via het College 
moet: dit zal dinsdag de 18e gebeuren. Het 
presidium zal dan tijdens haar vergadering in ieder 
geval kennis kunnen nemen van de uitkomst 
hiervan: de notitie zelf zal nog niet beschikbaar 
kunnen zijn. Het betekent ook dat het 
behandelvoorstel mbt het rekenkamerrapport niet 
eerder dan na 3 februari definitief gemaakt kan 
worden. Beide notities (discussienotitie (GS) en 
statenvoorstel (PS/griffie) zullen, zodra ze gereed 
zijn, aan het presidium voorgelegd worden. 
Het presidium stemt in met het voorstel van de 
griffie om de discussienotitie (met daarin de 
aanvullende reactie van GS op het RR rapport) te 
agenderen voor de commissie van 3 februari en het 
Statenvoorstel voor de statenvergadering van 17 
februari. 

De voorzitter informeert de overige presidiumleden 
over het proces profielversterkend ombuigen. De 
voorzitter geeft hierbij aan dat de exercitie een 
zuiver ambtelijk proces is. Opdrachtgever is de 
provinciesecretaris, de directie fungeert als 
stuurgroep. De resultaten zullen aan alle in de 
staten vertegenwoordigde partijen beschikbaar 
gesteld worden na de verkiezingen van 2 maart. 

De voorzitter vraagt aandacht voor de notitie 
"veilige provinciale verkiezingen 2011" (kabinet). 
Het presidium neemt kennis van de notitie. 

Conform. 

Griffie 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Omschrijving^^ 
agendapunt 

Actie Planning 

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

Conceptagenda PS 
Statenvergadering 17 
februari 2011 
(HM 1083404) 

Conceptagenda 
Commissievergadering 
en 2 en 3 februari 
2011 
(HM 1100867) 

Conceptagenda 
Commissie 
Samenleving 
(HM 1099867) 

Conceptagenda 
Commissie Ruimte 
(HM 1099870) 

Conceptagenda 
Commissie Bestuur 
(HM 1100867) 

Conceptagenda 
Commissie Werk 
(HM 1100554) 

Terugblik Staten- en 
Commissievergadering 
en 5 en 6 januari 2011 

Uitvoering 
rechtspositie 
(medewerkers) Griffie 

Conform. 

Aan de agenda toevoegen: 
- Statenvoorstel rechtspositie griffier en 
griffiemedewerkers 

Aan de agenda toevoegen, onder portefeuillehouder 
Witteman: 
- Discussienotitie overdracht Jeugdzorg 
- Discussienotitie Sociale agenda (wordt 28 januari 
nagezonden) 

Aan de agenda toevoegen: 
- Bespreeknotitie haalbaarheidsstudie DE-ON + 
inleidende presentatie 

Aan de agenda toevoegen 
- Statenvoorstel rechtspositie griffier en 
griffiemedewerkers 

Van de agenda verwijderen: 
- Statenvoorstel bestemmingswijziging EVF 
(bespreking alleen in de commissie Werk) 

Mbt agendapunt 11a nieuw besluitvormingssysteem, 
besluit het presidium om de bespreking in te laten 
leiden door een informerende presentatie van max. 
10 minuten. 

Aan de agenda toevoegen: 
- Vaststellen verslag besloten vergadering van 6 
januari 2011. 

De heer Appelman vraagt aandacht voor de zeer 
uitgebreide voorstellen voor tekstwijzigingen mbt 
de commissieverslagen van de commissie Ruimte 
van de laatste paar maanden. Dit begint uit de pas 
te lopen met de werkafspraak dat 
commissievergaderingen samenvattend genotuleerd 
worden. 

De voorzitter deelt mee dat naar aanleiding van de 
bespreking in de commissie Berstuur van 5 januari 
j l . uitgebreid gesproken is met de verschillende 
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Omschrijying^ 
agendapunt 

10. 

11. 

12. 

Actie Planning 

(HM 1079129) 

Wijziging 
Gemeenschappelijke 
regeling 
Randstedelijke 
Rekenkamer 
(HM 1098531) 

Overdrachtsnotitie 
presidium: 
bespreekpunten 
(HM 1099071) 

Vergaderstructuur: 
keuze van voorzitters 

Resultaten Ipad-pilot 
(HM 1099499) 

actoren. Per brief zijn alle statenleden 
geïnformeerd over het resultaat van deze 
gesprekken. Het statenvoorstel kan geagendeerd 
worden voor de commissie Bestuur van 2 februari. 

Het presidium stemt in met het voorstel van de 
Griffie om het statenvoorstel als hamerstuk te 
agenderen voor de statenvergadering van 27 januari 
aanstaande. Het presidium verzoekt de Griffie 
tevens om dit advies in het statenvoorstel op te 
nemen. 

Het presidium neemt kennis van de 
overdrachtsnotitie en verzoek de Griffie om de 
volgende opmerkingen te verwerken: 
- een evaluatiemoment voor de LTA 
- ook een evaluatiemoment voor de behandelwijze 
van rekenkamerrapporten 
- ook in de nieuwe vergadersystematiek een 
overlegmoment tussen rondevoorzitter en 
contactgedeputeerde als feedbackmoment voor de 
orde van de vergaderingen nieuwe stijl. 
- expliciet benoemen onze constructieve stijl van 
vergaderen; op inhoud niet op de persoon 

Ten aanzien van de nieuwe werkvormen (met name 
instrumenten beleidseffectmeting) besluit het 
presidium om in het introductieprogramma voor 
staten hier uitgebreid bij stil te staan. 

Tot slot besluit het presidium om de 
overdrachtnotitie vast te stellen in het presidium 
van 15 februari. 

Het presidium neemt kennis van de verschillende 
mogelijkheden en formuleert het volgende advies 
aan het seniorenconvent: 

voor het kiezen van de nieuwe rondevoorzitters 
(voorzitterspoule) - en in het verlengde hiervan de 
bezetting in het presidium - adviseert het presidium 
om de volgende uitgangspunten in acht te nemen: 
1. 3 voorzitters van oppositiepartijen en 3 
voorzitters van coalitiepartijen. Plv. voorzitter PS 
uit oppositie. Oppositie- en coalitiepartijen dragen 
elk drie voorzitters voor. 
2. seniorenconvent beslist over de samenstelling 
van de voorzitterspoule en de functie van plv. 
voorzitter PS. De benoeming van één ieder vindt 
plaats in een statenvergadering 

Het presidium neemt kennis van de resultaten van 
de Ipad-pilot. De Griffie wordt verzocht om ten 
behoeve van het vervolg en het voornemen om in 
de presidiumvergadering van 15 februari het besluit 
te nemen om naast de invoering van de Ipad ook de 
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Omschrijving 
agendapunt 

Actie Planning 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

informatievoorziening aan statenleden volledig te 
digitaliseren een notitie voor te bereiden in 
samenwerking met de ambtelijke organisatie. Naast 
de technische aspecten wordt specifiek aandacht 
gevraagd voor de begeleiding van alle gebruikers. 

De heer Siepel verzoekt de Griffie om het 
programma van alle jubileumactiviteiten 
beschikbaar te stellen aan statenleden en oud-
statenleden. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur 

Griffie 21-01-2011 


