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Uitnodiging voor de vergadering van 29 oktober 2009 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij roep ik u op tot het bijwonen van een openbare vergadering van Provinciale Staten van de 
provincie Flevoland te houden op donderdag 29 oktober, aanvang 13.00 uur, in de Statenzaal in het 
provinciehuis te Lelystad. 
De agenda, stukken en conceptverslagen van de commissievergaderingen van 1 oktober j l . zijn 
bijgevoegd. 

Voorgestelde wiize van behandeling van de concept-begroting: 

13.10 tot 14.30 uur: Eerste termijn PS: Algemene (financiële) beschouwingen door de fracties 
(8 fracties; maximaal 10 minuten spreektijd per fractie); (zie toelichting) 

14.30 tot 15.00 uur: Schorsing 

15.00 tot 16.00 uur: Eerste reactie GS 

16.00 tot 16.30 uur: Schorsing 

(zie toelichting) 

16.30 tot 18.00 uur: Thematische behandeling majeure thema's algemene (financiële) 
beschouwingen; (zie toelichting) 

18.00 tot 19.00 uur: Afsluitende ronde 
(zie toeUchting) 

19.00 tot 20.00 uur: Diner 
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Spreekvolgorde en gebruik spreekgestoelte 

Voorgesteld wordt de spreekvolgorde te hanteren naar grootte van de fracties, wisselend tussen 
oppositiepartijen en collegepartijen, te starten met de grootste oppositiepartij. 
Dit leidt tot de navolgende spreekvolgorde: 
1. SP; 
2. WD; 
3. ChristenUnie; 
4. CDA; 
5. GroenLinks; 
6. PvdA; 
7. SGP; 
8. PvdD; 

Het uitspreken van de algemene (financiële) beschouwingen vindt plaats vanaf het spreekgestoelte 
in de vergaderzaal. U wordt verzocht om de agendapunten 7 Najaarsnota 2009, 8 
Programmabegroting 2010 en 9 Hoogte opcenten motorrijtuigenbelasting gezamenlijk in uw 
beschouwing op te nemen. Interrupties dienen gepleegd te worden vanaf de interruptiemicrofoons. 

Hoogachtend, 

De voorzitter van»15rovinciale Staten van Flevoland, 

Bijlage: toelichting 
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Toelichting op de werkwijze 

13.10 tot 14.30uur 

16.00 tot 16.30 uur 

16.30 tot IS.OOuur 

Eerste termijn PS 
In deze termijn lezen / dragen de fractievoorzitters hun (financiële) 
beschouwingen voor. 

Voorzitter PS en fractievoorzitters clusteren thema's en spreken af welke 
fractie de 'aftrap' doet m.b.t. een bepaald thema. Dit duurt ca. 10 
minuten. Dan zijn er nog 20 minuten over om e.e.a. voor te bereiden. De 
griffie zal bij dit overleg een voorstel tot clustering doen dat is voorbereid 
op basis van de beschouwingen. 

Thematische behandeling majeure thema's algemene (financiële) 
beschouwingen. 

Aanpak per cluster: 
Eén fractie doet de 'aftrap' voor het debat (van tevoren in gezamenlijkheid afgestemd, zie boven). 
Vervolgens volgt het debat tussen de statenleden met gebruikmaking van de interruptiemicrofoons. 
Hierbij worden eventuele amendementen en moties ingebracht. De voorzitter bepaalt of GS bij 
interruptie aan dit debat kan deelnemen, dan wel dat GS een reactietermijn krijgt. 
Ter afsluiting en besluitvorming laatste termijn aan PS, waarbij tevens de amendementen en moties 
in stemming worden gebracht. 

18.00 tot 19.00 uur Ronde voor laatste punten / stemverklaringen bij overige amendementen en 
moties, etc. 


