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Opinieronde 1 

Onderwerp 
Oplegmemo instellen van een commissie Planning & Control 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Voorbereiden van besluitvorming in een 
Opinieronde aan de hand van een voorliggend 
statenvoorstel voorzien van nieuw Reglement van 
Orde. De ronde is gericht op meningsvorming. 
Statenleden kunnen vragen stellen aan elkaar, 
aan de voorzitter van de SWPC en aan het 
college. Er is ruimte voor debat. De voorzitter 
sluit af met de conclusie of het voorstel gereed is 
voor besluitvorming in PS ( en zo ja, als 
hamerstuk of bespreekstuk). 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Het dictum richt zich op vier beslispunten:  
1. Het instellen van de Commissie Planning en 

Control (artikel 82 Provinciewet) per 1 
september 2013 met op het eind een 
evaluatiemoment; 

2. het reglement van orde op de Commissie 
Planning en Control in te stellen per 1 
september 2013; 

3. de leden, plaatsvervangende leden en de 
voorzitter van de Commissie Planning en 
Control door provinciale staten te benoemen 
op 15 mei 2013; 

4. de Statenwerkgroep Planning en Control 
onder dankzegging voor de verrichte 
werkzaamheden te beëindigen per 1 
september 2013. 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

Het thema raakt het versterken van de 
controlerende rol van PS.  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Er is eerder in het presidium geconstateerd dat 
een evaluatie van de SWPC nuttig zou zijn. De 
SWPC heeft geëvalueerd en daarover middels een 
Reglement van Orde voor de nieuwe commissie 
advies uitgebracht. De griffie heeft daaraan een 
statenvoorstel gekoppeld. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Een besluitvormingsronde volgt 

  


