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Agendapunt
Ontwerp-besluit

Nieuwe vergaderstructuur
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium van 3
juni 2013, nummer 1505029, besluiten:
1. ten aanzien van haar vergaderstructuur:
a. te kiezen voor scenario 1: Een vierwekelijkse cyclus met:
- alle commissievergaderingen in week 1
(dinsdag- , woensdag- , en donderdagavond) en
- besluitvorming in week 3 (woensdagavond).
b. te kiezen voor scenario 2: Een vierwekelijkse cyclus met:
- twee commissievergaderingen in week 1 (woensdagmiddag en –avond) en
- één commissie en besluitvorming in week 3 (woensdagmiddag en –avond).
c. te kiezen voor scenario 3:
- de huidige vergaderstructuur te handhaven.
2. indien gekozen wordt voor scenario 1 of 2:
a. over te gaan tot invoering van een commissiestructuur met drie
commissies:
de commissie Bestuur en Samenleving,
de commissie Ruimte en Leefbaarheid, en
de commissie Economie en Bereikbaarheid.
b. de opbouw in panorama- , opinie- , en besluitvorming te handhaven;
c. voor de commissie Economie en Bereikbaarheid zo nodig een lagere
vergaderfrequentie te hanteren;
d. over te gaan tot het instellen van commissies in de zin van artikel 80
Provinciewet;
e. werkgroepen, adviescommissies en werkbezoeken in de vergaderplanning te
koppelen aan de commissies en besluitvormingsronde;
f. tijd te reserveren voor separate technische sessies met toelichtingen door de
ambtelijke organisatie over specifieke dossiers en majeure P&C-documenten;
g. de nieuwe vergaderstructuur in te voeren per 1 januari 2014;
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h. in het vierde kwartaal van 2013 een aangepast Reglement van Orde voor
Provinciale Staten, een nieuw Reglement van Orde voor de Statencommissies en
Verordening op het Presidium te doen vaststellen en daarbij te voorzien in de
benoeming van (plaatsvervangede)- commissievoorzitters en commissieleden;
i. de aangepaste vergaderstructuur periodiek te evalueren in het Presidium;
j. de Statengriffier te verzoeken de financiële consequenties indien nodig af te
hechten in de meerjarenbegroting en
k. de Statengriffier de opdracht te geven alle noodzakelijke voorbereidingen te
treffen om de invoering van de nieuwe werkwijze te realiseren.
Naar aanleiding van de discussie besluit het Presidium het voorstel terug te
nemen en beraadt zich op de ontstane situatie en zal Provinciale Staten daarover
informeren.
Het voorstel wordt teruggenomen omdat fracties het voorstel niet
besluitvormingsrijp vinden.
Ter sprake komen de voor- en nadelen van de drie voorliggende scenario’s. De
flexibiliteit in de bemensing van de commissies en het wel of niet ruimhartig
kunnen vervangen, het wel of niet kunnen opleggen daarvan aan fracties. Het
wel of niet opnieuw rangschikken van de onderwerpen over de commissies.
Beslispunt 2.c.: wel of niet veralgemeniseren in plaats van één commissie te
noemen.
Beslispunt 2.h.: wel of niet beperken tot aanpassing van de reglementen en laten
vervallen van benoeming van leden in commissies.
Beslispunt 2.j.: specifieker formuleren. De reglementen van orde wel of niet
sneller voorleggen ter besluitvorming.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 4 september 2013,
griffier,
voorzitter,
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