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Statendag 3 juli 2013  Opinieronde 3  
Onderwerp 
Vergaderstructuur PS 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

In opiniërende zin te bespreken welke voorkeur 
Statenleden hebben, waarbij drie hoofdkeuzes 
worden voorgelegd: 
1) behoud van de huidige vergaderstructuur,  
2)als volgt aanpassen van de huidige 
   vergaderstructuur: 
   -Week 1: commissies op dinsdag-, woensdag-, 
   en donderdagavond 
   -Week 3: besluitvormingsronde op 
   woensdagavond 
3)als volgt aanpassen van de huidige 
   vergaderstructuur: 
   -Week 1: commissie 1 op woensdagmiddag,   
   commissie 2 op woensdagavond 
   -Week 3: commissie 3 op woensdagmiddag en 
   besluitvormingsronde op woensdagavond    
Vragen over het statenvoorstel zullen door leden 
van het Presidium worden beantwoord.     

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Te besluiten of zij de huidige vergaderstructuur, 
waarbij vergaderd wordt op één Statendag en in 
drie themarondes, wenst te vervangen door een 
nieuwe vierwekelijkse vergaderstructuur, waarbij 
gewerkt wordt met drie commissies.     

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

Het Presidium en seniorenconvent hebben in 
meerdere fasen overleg gevoerd en de huidige 
situatie geëvalueerd, met voorliggend ontwerp 
voor een nieuwe vergaderstructuur als resultaat. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Provinciale Staten werken sinds 2011 met de 
huidige vergaderstructuur. Daarvoor werd 
gewerkt met een commissiestructuur. In het 
najaar van 2011 is de vergaderstructuur 
geëvalueerd. Hierop is in april 2012 een aantal 
wijzigingen doorgevoerd. In juli 2012 heeft het 
seniorenconvent om een nieuwe evaluatie 
gevraagd en daaraan vanuit eigen kring een 
bijdrage geleverd. In diverse overleggen tussen 
Presidium en seniorenconvent is gesproken over 
de gewenste veranderingen. In januari 213 is aan 
de Statengriffie opdracht gegeven om te komen 
met voorstellen voor een nieuwe 
vergaderstructuur. Deze voorstellen zijn in het 
Presidium en met het seniorenconvent besproken 
en resulteerde in voorliggend ontwerp. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Besluitvorming in Provinciale Staten van 3 juli, 
teneinde de benodigde veranderingen 
(bedrijfsvoering, ICT,  stukkenstroom, reglement 
van orde) na het reces te kunnen doorvoeren en 
de nieuwe structuur per 1/1/2014 te kunnen 
invoeren.    
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