
Werkgroep Dialoog PS/GS 

Tijdens de Statenconferentie op 4 en 5 april 2019 in Almere zijn, onder leiding van Debat.nl, lijnen 
uitgezet voor de werkwijze van Provinciale Staten. Eén van de lijnen is dat Provinciale Staten willen 
onderzoeken welke vormen een goed (informeel) gesprek en contact bevorderen tussen statenleden 
onderling en tussen statenleden en college (en ambtelijke top). Dit sluit aan op het onderzoek dat 
in 2016 uitgevoerd is onder leiding van Jacques Wallage. De resultaten van het onderzoek zijn 
vertaald in het rapport ‘Voor een constructieve dialoog’. 

Naast de werkgroep Dialoog PS/GS wordt een werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing ingesteld om de 
ontwikkeling van vernieuwende instrumenten voor kaderstelling bij complexe vraagstukken en 
voorkantsturing van PS te begeleiden.  

In februari 2020 is het Statenvoorstel over provinciale werkgroepen aangenomen. Hierin staat een 
leidraad voor het instellen van toekomstige werkgroepen.  

In de eerste kolom staat wat er in ieder geval vastgelegd dient te worden indien de Staten uit haar 
midden een werkgroep ad hoc instellen. In de tweede kolom staan de antwoorden voor de 
werkgroep Dialoog PS/GS. 

 
1. probleemstelling/reden van instelling 
werkgroep;  

Wens is de (informele) omgang tussen de Staten 
onderling (o.a. coalitie en oppositie) en Staten 
en het College (en ambtenaren) te bevorderen, 
waarbij nog geen politieke standpunten worden 
ingenomen en/of besproken. 

2. globaal gewenst resultaat/doelstelling 
werkgroep en afbakening ervan;  

Het bevorderen van contacten en respectvolle en 
open gesprekken tussen statenleden onderling en 
tussen statenleden en college. 

3. de doelstelling van de werkgroep en 
afbakening doelstelling (smart 
geformuleerd);  

Door het agenderen van onderwerpen voor en 
het faciliteren van dialogen binnen PS en tussen 
GS en PS worden contacten en gesprekken 
bevorderd. We willen verharding in het debat 
voorkomen, doordat pas na de dialogen, 
politieke standpunten worden ingenomen. 
Te agenderen onderwerpen zijn bij voorkeur 
strategische/majeure thema’s die niet op korte 
termijn tot besluitvorming leiden. 
Doelstelling is om minimaal twee maal per jaar 
een dialoog te organiseren en minimaal één maal 
een gezamenlijke sociale activiteit. 

4. de werkwijze: welke acties wil de 
werkgroep ondernemen en wat wordt de 
vergaderfrequentie;  

De werkgroep wil dialoogsessies (blijven) 
organiseren.  
We komen eens per twee maanden bijeen. 

5. de samenstelling en mogelijke vervanging 
(evt. vaste adviseurs/voorzitter/secretaris);  

4-6 leden PS 
Gedeputeerde Bestuurlijke Vernieuwing 
Provinciesecretaris 
Concerncontroller 
Sr beleidsadviseur Bestuurlijke Vernieuwing 
Statengriffier (voorzitter) 
Statenadviseur (secretaris) 

б. de doorlooptijd van de werkgroep en 
moment van opheffing (inschatting 
tijdsbesteding leden);  

De doorlooptijd is twee jaar (tot verkiezingen in 
2023). 
Tijdsbesteding is 4 uur per maand. 

7. aan wie dient de werkgroep te adviseren;  Provinciale Staten 
8. aanvullende voorwaarden zoals benodigde 
ondersteuning vanuit de griffie/ambtelijke 
organisatie en benodigd budget en wijze van 
financiering. 

Organisatie van dialoogsessies (griffie). 
Co-financiering (Bestuurlijke Vernieuwing en 
Griffiebudget) ten laste van bestaand budget 
met maximum van € 20.000 pj. 

 


