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Voorstel:  
- Een uitvraag te doen bij alle fracties over hun ervaringen met mededelingen, deze door de 

griffie te laten verzamelen en via schriftelijke consultatie aan de PC voor te leggen voordat 
deze wordt opgenomen in de bundel LTP-overleg PC&GS 11 juli (zie planning onderaan). 

- Met GS op 11 juli te overleggen over het gebruik van mededelingen en daarbij bijgaande 
bestaande afspraken & de reacties vanuit de fracties voor het gebruik van mededelingen te 
bespreken; 

 
Aanleiding: 
Zowel het RRK-rapport “Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven: toen en nu”, 
d.d. 7 nov. 2019, een toezegging d.d. 10 mei 2017 “Besturen met mededelingen” en de recentelijke 
signalen vanuit de commissies over de omvang van mededelingen geven aanleiding om met het 
college in overleg te gaan. 
 
 
Openstaande afspraken over mededelingen 
 
Randstedelijke Rekenkamer 
In het Statenbesluit van 18 december 2019  is besloten om o.a. de volgende Rekenkamer-aanbeveling 
invulling te geven: “Maak met GS nadere afspraken over het gebruik van Mededelingen. Benoem 
daarbij expliciet over welk type informatie u niet via Mededelingen, maar op een actievere wijze 
(bijvoorbeeld een mondelinge toelichting, bespreekstuk etc.) geïnformeerd wenst te worden”. Deze 
aanbeveling is nog niet opgevolgd. In de bijlage bij het Jaarverslag 2021 “Monitor Aanbevelingen 
onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer 2016 – 2021” is aangegeven dat dit in 2022 wordt opgepakt. 
 
Besturen met mededelingen (Toezegging B133 uit 10 mei 2017) 
Tijdens de Statenvergadering van 10 mei 2017 (vorige Statenperiode) is een motie Besturen met 
mededelingen ingetrokken waarin PS het college verzocht om: 
• mededelingen aan PS actief te screenen of deze uitsluitend dienen ter informatie, zoals bedoeld 

in het Handvest Actieve Informatieplicht; 
• onderwerpen die niet voldoen aan het voorgaande criterium, voorleggen aan PS voor 

(oordeelsvormende) bespreking; 
• vaker bij de agendacommissies op eigen initiatief een verzoek te doen tot (oordeelsvormende) 

bespreking over bepaalde onderwerpen. 
De portefeuillehouder doet een toezegging en komt met de Mededeling over Statenmededelingen, 
d.d. 8 mei 2018. Deze mededeling is beeldvormend besproken in de commissie Bestuur 13 juni 2018.  
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Gebruik van Mededelingen: 
Agendapunt voor LTP overleg PC & GS, d.d. 11 juli 2022.  
 
 
  
 

 
2823918 
 
 

 *2823918* 
 

https://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/onderzoek/besluitvorming-en-informatievoorziening-bij-complexe-opgaven-toen-en-nu/
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/18-december/15:30/Rekenkamer-rapport-Besluitvorming-en-Informatievoorziening-bij-complexe-opgaven-toen-en-nu
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2017/10-mei/15:30/Motie-11-SGP-Besturen-met-mededelingen.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2017/10-mei/15:30/Motie-11-SGP-Besturen-met-mededelingen.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur/2018/13-juni/15:30/DOCUVITP-2206502-v4-PS-mededeling-Statenmededeling-1.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur/2018/13-juni/15:30/DOCUVITP-2206502-v4-PS-mededeling-Statenmededeling-1.PDF
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De toezegging staat overigens nog steeds open. De heer Simonse wacht nog op een antwoord van GS 
op zijn analyse (verschillende beoordelingen over de mededelingen). 

 
Huidige afspraken over mededelingen  
De commissie Bestuur heeft op 13 juni 2018 ingestemd met de voorgestelde verbeteringen in het 
gebruik en format van mededelingen. Mits er geen impliciete besluitvorming plaats vindt, krijgt GS 
ruimte om ook mededelingen te doen over actualiteiten die niet aan eerdere besluitvorming 
gekoppeld zijn/ mededelingen te gebruiken als instrument voor actieve informatieplicht. 
(vastgestelde besluitenlijst commissie Bestuur 13 juni 2018) 
 
De voorgestelde verbeteringen waren: 
• Een mededeling moet altijd gerelateerd worden aan eerdere besluitvorming door PS, 

vastgesteld beleidskader en/ of begrotingspost. In het format wordt eerdere besluitvorming en 
begrotingspost opgenomen; 

• Het opstellen van een schriftelijke mededeling zou korter of beknopter kunnen worden, waarbij 
eventueel verwezen wordt naar achterliggende stukken voor uitgebreide informatie; 

• De uitgangspunten in het Handvest (Actieve Informatieplicht) zijn onverminderd leidend 
wanneer een mededeling naar PS wordt verzonden; 

• Een mededeling over het niet/later/anders uitvoeren van een motie of toezegging zou door GS 
actief ter agendering kunnen worden aangeboden; 

• Statenleden en de agendacommissies hebben altijd de bevoegdheid om schriftelijke 
mededelingen te agenderen. 

 
Planning 

 Op: Reactie uiterlijk 
Uitvraag griffie namens PC aan 
fracties  

31 mei 14 juni 

Reacties voorleggen aan PC + 
concept-agenda LTP-overleg 

16 juni 21 juni  

Concept agenda naar GS voor 
aanvullingen  

23 juni 5 juli 

Publiceren bundel LTP-overleg 
11 juli 

7 juli   

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/besluitenlijsten/DOCUVITP-2257300-v2-Besluitenlijst-vergadering-van-de-Commissie-Bestuur-van-13-juni-2018.PDF

