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Geachte leden van Provinciale Staten, 

Op de laatste Statendag van 3 juli j l . is er in opinieronde 3 gesproken over de nieuwe 
vergaderstructuur (registratienummer Statenvoorstel 1505029). Dit naar aanleiding van meerdere 
signalen uit de Staten dat de huidige vergaderstructuur, ingevoerd aan het begin van deze periode, 
onvoldoende het Statenwerk en het debat ondersteunt. 

In de opinieronde heeft het Presidium beluisterd dat het gepresenteerde Statenvoorstel voor een 
meerderheid van de deelnemers van de Opinieronde tegemoet komt aan de uitgangspunten die 
door uw Staten en het Presidium zijn geformuleerd. Voor enkelen was het door het Presidium 
gepresenteerde voorstel om hen moverende redenen nog niet behandelingsrijp, zodat de 
deelnemers van de opinieronde het Presidium hebben verzocht om het voorstel aan te passen en 
daarmee na het zomerreces terug te komen. Tijdens het debat in de Opinieronde bestond er bij de 
meerderheid van de ronde de voorkeur om de vergaderstructuur aan te passen overeenkomstig de 
tweede variant in het voorstel (d.w.z. invoer commissiestructuur op woensdagen met behoud van 
de beeldvormende en oordeelsvormende benadering). 
Een overwegend aantal van u gaf in de opnieronde aan geen bezwaar te zien tot het treffen van de 
hiertoe benodigde voorbereidingen door uw Statengriffie. Hieraan wil het Presidium nu gehoor 
geven. 

Hoewel het Presidium de wens om het Statenvoorstel pas na het zomerreces te behandelen 
honoreert, plaatst dit de griffie/interne organisatie wel voor een aantal uitvoeringsproblemen 
waarvan wij u op de hoogte willen brengen. Het gaat om: 

• . Het aanpassen van Vergaderdata voor het volgende kalenderjaar worden vastgelegd in 
september en werken ver door in de organisatie. Ook de agenda's van onze dagelijkse 
bestuurders / Gedeputeerde Staten worden hierop aangepast. 

• een vergaderstructuur vereist een aanpassing in de werkwijze van de griffie, de indeling van 
vergaderbundel(s) en de daarbij behorende ICT-structuur. Tevens vereist het ook 
aanpassingen in de ambtelijke organisatie van Gedeputeerde Staten. 
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• De aanpassingen van de interne organisatie worden,uitgevoerd terwijl de reguliere 
werkprocessen doorgaan (tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven). Dat vereist 
extra capaciteit en flexibiliteit van de Statengriffie. 

Het Presidium heeft gezien bovenstaande gemeend dat het verstandig is overeenkomstig de 
voorkeursvariant van de opinieronde verdere voorbereidingen te treffen, zonder vooralsnog te 
beschikken over een formeel Statenbesluit. Dit feit rechtvaardigt op zich deze brief. Hoewel uitstel 
zou kunnen worden overwogen op grond van het argument dat elke Staten bij ingang van een 
nieuwe Statenperiode haar vergaderstructuur kiest, heeft u ook aangegeven te beseffen dat in de 
praktijk voorbereidingen daartoe al worden getroffen door de zittende Staten. Tevens zou uitstellen 
geen recht doen aan de door u reeds geuite bezwaren over de huidige vergaderstructuur. Tenslotte 
wil het Presidium voorkomen dat organisatorische ingrijpende wijzigingen plaatsvinden net voor of 
tijdens de verklezingshectiek. 

In concreto betekent bovenstaande, dat het Presidium u zo spoedig mogelijk na het zomerreces 
een Statenvoorstel zal voorleggen waarin: 

1. de kanttekeningen en uitgangspunten, zoals verwoord in de opinieronde van 3 juli 
jongstleden zijn verwerkt; 

2. genoemde kanttekeningen en uitgangspunten uiterlijk in november 2013 worden vertaald in 
de vereiste Reglementen van Orde, welke u separaat ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Hoewel de Statengriffie meer dan welwillend is om bovengenoemde veranderingen door te voeren, 
heeft dit consequenties indien het toekomstige Statenbesluit onverhoopt afwijkt van hetgeen nu 
wordt voorbereid. Meer concreet zou dit een aanzienlijke extra inzet van capaciteit vergen, waarin 
gezien de gestelde budgetten en toegewezen capaciteit niet zonder meer kan worden voorzien. 
Het Presidium draagt de werkgeversverantwoordelijkheid voor de griffie en heeft oog voor de reële 
inspanningen die wij van hen mogen vragen. Dit betekent dat het Presidium, bij een afwijkend 
Statenbesluit van hetgeen nu als uitwerkingrichting is meegegeven, bij u terugkomt voor extra 
budget voor inhuur ter ondersteuning van de Statengriffie. 

In de verwachting u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens het Presidium, 

De voorzitter. De Statengriffier, 

y 
L. Verbeek 


