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Omschrijving 
agendapunt 

1. Opening 

2. Mededelingen 
(HM 1083371) 

Presentaties in 
commissies 

Overdrachtsdocument 
presidium 

y j 

Pilot tariefdifferentiatie 
in het OV 
(HM 1082277) 

UJ 
m 

Besluit Actie Planning 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. 

Naar aanleiding van de presentaties in de commissie 
Werk van 25 november j l . en de constatering dat de 
presentaties te lang duurde herbevestigt het 
presidium de afspraak dat vooraf beargumenteerd 
moet worden waarom een presentatie in de 
commissie moet plaatsvinden. De afweging en 
agendering vindt plaats In het presidium. De 
presentatie mag niet langer dan 30 minuten duren: 
20 minuten presentatie en 10 minuten voor vragen. 

Het presidium heeft de Griffie verzocht een 
overdrachtsdocument op te stellen waarin een 
aantal bevindingen en adviezen voor de (werkwijze 
van de) nieuwe staten wordt opgenomen. 

De volgende onderwerpen (in willekeurige volgorde) 
zullen in het overdrachtsdocument worden 
beschreven: 
-uitkomsten/evaluatie pilot strategische sturing 
-periodiek overleg presidium-GS 
-training/begeleiding commissievoorzitters 
- werkgeversrol presidium-Griffie en voortgang 
ontwikkeling Griffie 
-gebruik Langetermijn Agenda 
-werkwijze Randstedelijke Rekenkamer 
-werkwijze en resultaten statenwerkgroepen 
-resultaten statenconferenties 
-werkverhoudingen, manier van werken, cultuur 

Het presidium stemt In met het voorstel van de 
voorzitter van de commissie Werk om een 
statenvoorstel over tariefdifferentiatie in het OV te 
agenderen voor de commissievergadering van 

Griffie 

Griffie 

18-01-2011 

17-12-2010 
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Omschrijving 
agendapunt 

3. Besluitenlijst 42e 
bijeenkomst van het 
Presidium d.d. 9 
november 2010 
(HM 1071282) 

4. Overzicht van 
Ingekomen stukken, 
gericht aan PS en / of 
statencommissies 
(HM 1040888) 

5. Conceptagenda PS 
Statenvergadering 27 
januari 2011 (HM 
1083407) 

6. Conceptagenda 
Com missievergaderi ng 
5 en 6 januari 2011 

Conceptagenda 
Commissie Bestuur 
(HM 1082834) 

Actie Planning 

Conceptagenda 
Commissie Samenleving 
(HM 1082914) 

Conceptagenda 
Commissie Werk 
(HM 1082939) 

Conceptagenda 
Commissie Ruimte 
(HM 1082851) 

7. Terugblik Staten- en 
Commissievergadering 

6 januari en PS van 27 januari 2011. 

Ten behoeve van de procesevaluatie in het 
presidium van 18 januari wordt de aanwezigheid 
van de commissiegriffier (W. Boerma) nodig geacht. 

Conform. 

Conform. 

Het presidium verzoekt de Griffie om de agenda te 
actualiseren na de commissievergaderingen van 5 
en 6 januari. 

Aan de agenda toevoegen, onder portefeuillehouder 
Van Diessen: 
- Statenvoorstel reserves en voorzieningen 

Aan de agenda toevoegen, onder presidium: 
- Statenvoorstel uitvoering rechtspositie 
Griffiepersoneel 
- Langetermijn Agenda 

Aan de agenda toevoegen, onder portefeuillehouder 
Witteman: 
- Discussienotitie Sociale Agenda 

Aan de agenda toevoegen, onder presidium: 
- Langetermijn Agenda 

Aan de agenda toevoegen, onder presidium: 
- Behandeling Rekenkamerrapporten 
'BedrijventerreinerI' en "Economisch beleid' 
- Langetermijn Agenda 

Aan de agenda toevoegen, onder presidium: 
- Langetermijn Agenda 

Mondeling. 
Geen bijzonderheden. 
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Griffie 

Griffie 
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Omschrijving: 
agendapurit 

8. Uitvoering rechtspositie 
(medewerkers) Griffie 
(HM 1079129) 

Werkgroep Europa 
(HM 1075115) 

10. Beslispunten nieuwe 
vergaderstructuur 

11. Langetermijn Agenda 

12. Introductieprogramma 
Statenleden 

13. Campagne 
opkomstbevordering 

14. Rondvraag 

Het presidium bespreekt het statenvoorstel en 
verzoek de Griffier om een paar tekstuele 
wijzigingen te verwerken. Het presidium besluit 
voorts om het statenvoorstel te agenderen voor de 
commissie Bestuur van 5 januari. 

Het presidium stemt in met het voorstel om een 
werkgroep Europa op te richten om de 
betrokkenheid van PS bij Europese 
aangelegenheden, die voor Flevoland van belang 
zijn, te verbeteren. Het presidium besluit tevens 
om het tijdelijk voorzitterschap van de werkgroep 
te beleggen bij de huidige voorzitter van de 
commissie Bestuur. In de nieuwe statenperiode 
dienen de staten een vaste voorzitter te benoemen. 

Het presidium neemt kennis van de beslispunten en 
stemt In met het voorstel om de 4 vier beslispunten 
aan de orde te stellen in het seniorenconvent van 
16 december aanstaande. De Griffier deelt mee dat 
eventuele wijzigingen verwerkt zullen worden in de 
desbetreffende verordeningen. De gewijzigde 
verordeningen zullen vervolgens geagendeerd 
worden voor behandeling in de commissie Bestuur 
van 2 februari. Vaststelling zal plaatsvinden door de 
nieuwe staten. 

Het presidium neemt kennis van de Langetermijn 
Agenda en stemt in met de agendering voor de 
commissies van 5 en 6 januari. 

Het presidium neemt kennis van de notitie en stelt 
vast dat de genoemde onderwerpen/thema's in het 
conceptprogramma niet limitatief is. 
De Griffier deelt mee dat het programma verder 
uitgewerkt zal worden i.o.m. met de vakafdellngen 
en dat in de eerste bijeenkomst ook een rol is 
weggelegd voor de CdK. 

Ten aanzien van de Statenconferentie stemt het 
presidium in met het voorstel om de eerste 
statenconferentie in de nieuwe statenperiode de 
houden op 23 en 24 juni 2011. De opzet en te 
behandelen onderwerpen zullen tzt door de nieuwe 
presidium vastgesteld moeten worden. 

Het presidium neemt kennis van de notitie en 
beveelt aan om de onderwerpen voor de 
verkiezingsdebatten voor te leggen aan de 
lijsttrekkers. 

De heer Appelman vraagt aandacht voor de 
commotie rondom het persbericht inpassingsplan 
OostvaardersWold. Het presidium stelt vast dat niet 
duidelijk was wie namens wie een persbericht heeft 
verstuurd. De voorzitter deelt mee dat in het 

Actie Planning 

Griffie 

Griffie 

17-12-2010 

16-12-2010 
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Omschrijving; 
agendapunt" 

15. Sluiting 

Actie Planning 

college van GS uitgebreid hierover is gesproken. 

De heer Siepel vraagt aandacht voor de 
fractievergoedingen in het verkiezingsjaar en stelt 
voor om in het laatste jaar een gebroken boekjaar 
te hanteren (verantwoording t /m maart). De Griffie 
zal de desbetreffende penningmeesters op de 
hoogte stellen. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur. 


