MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 11
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Verlagen werkdruk Statenleden en burgerleden
Agendapunt: 11d
Onderwerp Statenvoorstel: Uitbreiding inzet en waardering burgerleden
Nummer Statenvoorstel: 2958195

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 juli 2022
Constaterende dat:

-

Er vaak onvoldoende tijd is om commissies en Statenvergaderingen goed voor te bereiden;
Er veel vergaderingen zijn en dat deze vaak uitlopen;
Vergaderstukken vaak omvangrijke documenten zijn, en dat er desondanks toch behoefte is aan
meer informatie;

Overwegende dat:

-

Wij graag een werkwijze zien die alle Statenleden door middel van tussenkomst door de
griffie, beter in staat stelt om hun politieke werk te doen. De werkdruk verlichting ontstaat
dan doordat de griffie de inspanning gaat plegen om alle Statenleden op hetzelfde niveau
te krijgen voor wat betreft de feitelijke informatie, waarna zij zich kunnen concentreren
op de politieke keuzes. Daarbij vormt de griffie een brug tussen de complexiteit in inhoud
en terminologie van het bestuurlijke apparaat, en de noodzaak om deze aan de kant van de
Statenleden en burgerleden laagdrempelig te houden;

-

Bij wijzigingen te denken valt aan:
1. Wijziging van reactie naar regie: Statenleden geven bij onderwerpen die zij zelf
selecteren bij de griffie aan hoe zij hierover geïnformeerd willen worden. De
informatiebehoefte wordt omgezet in een opdracht aan de griffie, die het
informatiedeel gaat organiseren. Onderwerpen die zich hier goed voor lenen, zijn
onderwerpen waarbij het niet-politieke deel omvangrijk, specialistisch van aard en
complex is;
2. Wijziging van stukken naar essentie: Statenleden geven de griffie opdracht om de
vanuit het college ingebrachte stukken te duiden op essentiële kenmerken, die
voor verdere behandeling noodzakelijk zijn;
3. Wijziging van data naar thema: Statenleden geven de griffie opdracht om zowel
ingebrachte stukken, als tussentijdse informatiebehoeften vanuit de Statenleden,
in te passen in themadossiers die gedurende de voortgang van beleidsontwikkeling,
besluitvorming, voortgangsrapportage, bijstelling en afronding door de statenleden
gevolgd kunnen worden;

□

□

Spreken uit (dictum)
Verzoeken het college (dictum) / x Dragen de griffie op (dictum) /
Een wijziging in de werkwijze uit te werken en voor te stellen, die gericht is op:
Het verlagen van de werkdruk van PS leden en burgerleden;
Tevens de kwaliteit van de besluitvorming verbetert;
Tevens een stimulerende uitwerking heeft op de motivatie van PS leden en burgerleden;
Daarbij invulling te geven aan de rol voor de griffie als brug tussen bestuur en Statenleden
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: G.J.C. Ransijn (JA21), E.T. Müller (VVD), W. Boutkan (PVV)
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022.
Statengriffier,

Voorzitter voor deze,

mr. A. Kost

J.N. Simonse
Vicevoorzitter

Verworpen

