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VOORRAADLIJST 
ONDERWERPEN

Voorraadlijst onderwerpen

Voorstel Rietkerkzaal Christa

nav SC 28/04/2021  'advies tav het 
instellen van een commissie P&C'

stand van zaken Bas, Amanda

nav SC 09/06/2021 format moties 
en amendementen: links

De griffie gaat na hoe het opnemen van links in andere proincies is geregeld

nav SC 15/09/2021 'combinatie van 
functies'

 De voorzitter en griffier zullen zorgdragen voor een lijst voor alle functies van Statenleden incl. verantwoordingsmethodiek (mandaat) zodat deze jaarlijks besproken kan 
worden in een nog te bepalen gremium.

SC 14 september 
Behandeling Programmabegroting 
(28 september beeldvorming, 26 
oktober oordeelsvorming, 9 
november in PS)

Aanleiding
Op grond van artikel 18 lid 12 van het RvO wordt over de spreektijd voor de programmabegroting afgestemd met het seniorenconvent. 
Bespreekpunten

PM
Strategisch sturen/LTP

Aanleiding
Op momenten als de statenconferentie, (staten)voorstellen en in een inspiratiesessie strategische agenda en stagegating (8 juni 2020) is aangegeven dat het wenselijk is dat 
GS/PS voor strategische thema's werken met visualisaties van mijlpalen in statenvoorstellen/ P en C stukken. 

Op 26-2-2020 is een statenvoorstel ‘van lange termijn agenda naar strategische agenda’ (#2509424) aangenomen met daarin de volgende beslispunten:
1-Een statenbrede bijeenkomst te organiseren om te komen tot een eerste strategische agenda; 
2-Jaarlijks, bij de Perspectiefnota, een debat te voeren over de strategische agenda van PS; De strategische Lange Termijn Agenda (LTA) van PS te doen aansluiten op de 
LTP’s van de commissies en het coalitieakkoord en daarmee de prioriteiten van PS vast te stellen; 
3- Het college te verzoeken PS mee te nemen in de trends en onderwerpen met een lange termijn horizon tot 2050 zoals dat bijvoorbeeld bij de Omgevingsvisie Flevoland 
(trendatelier) en bepaalde samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld MRA, FVA) al plaatsvindt en die uiteindelijk van belang zijn voor het vullen van de strategische agenda; 
4- GS te verzoeken voor een majeur dossier dat zich hiervoor leent de methode van stagegating als experiment te starten, waarbij PS wordt betrokken voor de opzet van het 
experiment en het doel is PS in haar sturende rol te versterken; 
5-De Statengriffie te verzoeken een onderzoek te starten naar een digitale toepassing van de strategische agenda LTA (dashboard) waarbij de staten beschikken of een 
actueel, slagvaardig  en transparant digitaal sturingingsinstrument;

Ad1. Er heeft op 8 juni 2020 een inspiratiebijeenkomst strategische agenda en stagegating plaatsgevonden voor PS.
Ad.2 Er is door GS voorzien in een lijst met strategische thema’s bij de Najaarsnota 2020/Programmabegroting 2021 die bij de Perspectiefnota wordt besproken. 
Ad.3 het onderwerp doorontwikkeling  Omgevingsvisie staat geagendeerd voor najaar 2021.
Ad 4. GS hebben het onderwerp informatiebeheer genomineerd als een pilot voor stagegating.
Bespreekpunten
De bijgevoegde memo doet een procesvoorstel 'hoe verder' met name voor beslispunt 5. 

memo Renzo, Bas

PM
Digitaal vergaderen na corona 
bespreking afhankelijk van 
wetsvoorstel

Stand van zaken september 2021:
BZK geeft aan dat wetsvoorstel nog even op zich laat wachten.
Er komt een voortgangsrapportage in september.

Aanleiding
Wetsvoorstel permanente regeling digitale beraadslaging
Bespreekpunten

memo Renzo

29-6-2022
13-07-2022

Strategische advisering door de 
statengriffie (zoals opgenomen in 
visiedocument 2018)

Aanleiding
In het huidige visie document van de griffie (uit 2018) is benoemd dat strategische advisering zich richt op majeure dossiers die bijdragen aan positionering van de Staten. 
Bespreekpunten
a)Kennis te nemen van het voornemen van de Statengriffie om de doorontwikkeling van strategische advisering uit te werken in de herijking van haar visie.
b)Kennis te nemen van het stappenplan zoals in deze memo verwoord om te komen tot een herijkte visie op het Strategisch adviseren door de Statengriffie. 
c)Kennis te nemen van het voornemen om Staten,- en burgerleden middels een enquête te bevragen op het onderwerp Strategische advisering door de Statengriffie.

memo Renzo, Bas 
#2967436



voorstel aanpak evaluatie RVO Aanleiding
Toegezegd is tijdens het debat in PS over de vaststelling van uw huidige RvO na een jaar te komen met een evaluatie. Dat zou betekenen dat dit najaar (september/oktober) 
bespreking van de evaluatie van het RvO kan plaatsvinden. Voor de wijze waarop geeft deze memo een advies.
Bespreekpunten 
a)Kennis te nemen van de aanpak evaluatie van uw Reglement van Orde (RvO) Provinciale Staten 2021 en 
b)De evaluatie middels een digitale uitvraag te doen plaatsvinden waarvan de resultaten in het najaar in het seniorenconvent worden besproken

memo Renzo 
#2967660

spelregels voor onderzoeken op 
initiatief van Provinciale Staten

Aanleiding
De griffie heeft in de afgelopen periode een aantal maal de vraag gekregen of en zo ja welke normen er bestaan voor onderzoeken op initiatief van Provinciale Staten.
Bespreekpunten
a)Aan te geven in hoeverre u aanleiding ziet om voor ‘onderzoeken op initiatief van de Staten’ tot een nieuwe norm te komen die laagdrempeliger is dan de huidige norm;
b)Indien het antwoord op de vraag onder a) positief is:  Kennis te nemen van de concept-uitwerking van een laagdrempeliger norm en aan te geven of dit voor u werkbaar is; 
c)De door de griffie gehanteerde norm ten aanzien van hoorzittingen te onderschrijven.

memo 
amanda #2968501

Uitgangspunten
handreiking en meldingsladder 
agressie en geweld 

Aanleiding
Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers neemt flink toe. Daarentegen is het aantal meldingen en aangiftes juist gedaald. Bestuurlijke koepels, beroepsverenigingen 
van politieke ambtsdragers, politieke partijen en anderen werken inmiddels nauw samen binnen het Netwerk Weerbaar Bestuur om te komen tot een passende aanpak. 
Hiervoor worden verschillende instrumenten aangereikt. 
Bespreekpunten
a)uw wensen voor een op te stellen  handreiking/meldingsladder mee te geven; verwezen wordt hiervoor naar de Handreiking Agressie (Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur 
(zie bijlage)) en de daarin vermelde onderdelen.
b)In aanvulling op de door het landelijke netwerk aangedragen model-protocollen een Flevolandse praktische invulling  te kiezen, te weten: te onderzoeken of het mogelijk is 
een beleid van ‘stop-gesprekken’ in te voeren (desnoods met getrainde ambtenaren of boa’s indien de politie geen capaciteit heeft); gekoppeld aan een rode kaarten systeem  
e.e.a. op te nemen in een meldingsladder agressie en geweld en gekoppeld indien mogelijk aan de eigen huisregels vastgelegd in een handreiking.
c)Kennis te nemen van de doelen en de uitgangspunten voor het op te stellen protocol agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers provincie Flevoland  of als alternatief 
een daarvan afgeleid stappenplan dan wel manifest.
d)Te streven naar vaststelling van het in beslispunt 1 genoemde product dit najaar,  dus voor de verkiezingen op 15  maart 2023,  en dat middels een statenvoorstel aan PS 
voor te leggen ter vaststelling.
e)Na het vaststellen van de handreiking /meldingsladder  op een nader te bepalen moment, maar nog in deze statenperiode voor 15 maart 2023, een statenbijeenkomst 
hierover te organiseren. Daarbij gebruik te maken van de expertise van het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Renzo 
# memo 2967596

Evaluatie gebruik fractiekamers Aanleiding:
Op 4 september 2019 heeft de toenmalige fractie Forum voor Democratie een verzoek voor fractiekamers ingediend bij de Statengriffier. Deze wens is besproken in het 
Seniorenconvent.
Bespreekpunten:
a)Kennis te nemen van het feit dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de fractiekamers; 
b)De exclusieve reservering van de kamer Urk en kamer Noordoostpolder voor de fractiemedewerkers te laten vervallen en de kamers tevens beschikbaar te stellen voor 
gebruik door de ambtelijke organisatie.

Christa, memo 
#2968504

Agenderingsverzoeken fractie 
50Plus: a) actieve 
informatievoorziening en 
b)gebruik van spoedmededelingen

Onderwerp
Actieve informatievoorziening
Aanleiding
Het gegeven dat niet alle fracties op grond van eenzelfde informatiepositie aan het debat deelnemen. 
Bespreekpunten
In hoeverre zijn de fractievoorzitters van mening dat de actieve informatieplicht zo dient te worden ingevuld dat alle relevante informatie en feiten door het college worden 
aangeleverd, voorafgaand aan besluitvorming? 

Onderwerp
Gebruik van spoedmededelingen
Aanleiding
De vele (onnodige) spoedmededelingen die door het college verzonden worden
Bespreekpunten
In hoeverre vindt u dat het college te vaak spoedmededelingen verzendt? Bent u het met 50plus eens dat ‘spoed’ betekent: ik moet er nu gelijk naar kijken?



Agenderingsverzoek fractie 
GroenLinks: 'deelname aan 
dialoogsessies zoals de 
Statenconferentie en de 
dialoogsessie PS/GS'

Aanleiding
Dit jaar zijn zowel de statenconferentie als de geplande dialoogsessie GS/PS niet doorgegaan vanwege onvoldoende deelnemers. 
Bespreekpunt 
Hoe zien de fractievoorzitters deelname aan deze dialoogsessies? Hoe kunnen we bij een volgende conferentie/dialoogsessie voldoende deelname garanderen, ervan uitgaande 
dat elke fractie waarde hecht aan een gesprek met andere statenleden los van de PS agenda? Idem dialoog tussen GS en PS anders dan via schriftelijke vragen of de 
interruptiemicrofoon? 

22-6-2022 schriftelijke consultatie

Vervanging twee posities: a) AV lid 
IPO en b)plaatsvervangend lid 
programmaraad RRK . Mail d.d. 
20/06/2022

Geachte leden van het seniorenconvent,
Ik mail u in verband met de vervanging van twee functies: 
a) lid van de Algemene Vergadering van het IPO; en 
b) plaatsvervangend lid van de programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer. 
De voordracht voor deze vervangingen loopt via het seniorenconvent.
Aanleiding 
De heer Bryant Heng heeft de Voorzitter en uw Staten bericht dat hij zal stoppen als Statenlid.
Omdat hij ook actief is als lid van de Algemene Vergadering IPO en plaatsvervangend lid is van de Programmaraad, zal op 13 juli een voorstel bij PS liggen om in zijn 
vervanging te voorzien.
 De griffie is voornemens een Statenvoorstel op te stellen langs de volgende lijnen:
1.	De heer Bryant Heng heeft aangegeven te stoppen als Statenlid; daarmee stopt hij ook als lid van de AV IPO. In het benoemingsbesluit in de Statenvergadering van 10 juli 
2019 staat hierover: 'Eventuele tussentijdse vervanging van leden opnieuw aan het seniorenconvent voor te leggen, waarbij de vervanger(s) in eerste instantie gezocht wordt 
binnen dezelfde fractie als het vertrekkende lid (leden) van een delegatie'. Door de griffie is gesondeerd bij de ChristenUnie en Statenlid mevrouw Van Keulen is bereid 
gevonden de heer Heng te vervangen.
2.	De programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer kent momenteel naast de heer Heng een tweede vervanger in de persoon van de heer Vrouwenvelder. De griffie 
stelt voor in deze nog resterende Statenperiode te volstaan met één vervanger i.p.v. twee vervangers. Dit omdat de Programmaraad een beperkt aantal vergaderingen kent 
en vervanging tot op heden niet vaak aan de orde is geweest. 
Vraag
U wordt gevraagd in te stemmen met bovenstaand voorstel voor vervanging, zodat deze kan worden benoemd in de Statenvergadering van 13 juli (dit vraagt om in procedure 
brengen van het Statenvoorstel op uiterlijk 27 juni). 
Uw reactie ontvang ik graag uiterlijk vrijdag 24 juni, 17.00 uur. Zonder reactie veronderstel ik dat u akkoord bent en wordt de kern van de hierboven genoemde beslispunten 
opgenomen in het Statenvoorstel benoemingen PS 13 juli 2022.'

25-5-2022

Evaluatie vergadermodel en 
spreektijden

Aanleiding
Tijdens de Statenconferentie in 2019 zijn uiteenlopende onderwerpen besproken waaronder het vergadermodel. Na uitwerking door een werkgroep resulteerde dit in het 
statenvoorstel Vergadermodel PS welke conform is besloten op 18 december 2019. In het statenvoorstel staat ook dat het vergadermodel na 1 jaar geëvalueerd wordt. 
In december 2020 is in het seniorenconvent besloten de evaluatie van het vergadermodel uit te stellen en gelijk op te laten lopen met de evaluatie van de 
spreektijdenregeling (Statenbesluit Spreektijdenregeling, 16 december 2020).
De evaluatie is met de nieuwsbrief van 17 januari 2022 uitgevraagd waarbij tot in februari de gelegenheid is geboden om te reageren.
Bespreekpunten
a) Het vergadermodel PS te handhaven
b) Te oordelen over het al dan niet digitaal vergaderen aan de hand van de notitie “beeldvorming op beeld” welke separaat is geagendeerd in het seniorenconvent op 31 
maart 2022.
c) Kennis te nemen van de oproep om als statenleden meer met elkaar in gesprek te gaan voor een evenwichtig debat en te overwegen om meerdere woordvoerders per 
onderwerp toe te staan. 
d) De Spreektijdenregeling te handhaven
e) Voorzitters te mandateren om te interveniëren in interrupties om te waarborgen dat het een korte verhelderende vraag is en dat deze vraag wordt beantwoord. 

memo Bas
#2917102 met 
bijlagen
> Bijlage 1 
Statenbesluit 
Vergadermodel PS 
#2509462   
> Bijlage 2 
Statenbesluit 
Spreektijdenregeling 
#2572867

Conform.

Beeldvorming op beeld' Aanleiding
De bijgevoegde memo is besproken in de Procedurecommissie. De idee is de memo te verrijken met de input van diverse gremia en betrokkenen alvorens tot besluiten te 
komen. Met dat doel (input ophalen) is de memo geagendeerd in het seniorenconvent. U wordt gevraagd aan te geven welke voor-en nadelen u ziet indien de beeldvorming -
ook na corona- digitaal plaatsvindt.

Bespreekpunten
a) Aan te geven welke voor-en nadelen u ziet indien de beeldvorming -ook na corona- digitaal plaatsvindt.

memo 2875772 versie 
2 (aangepast na 
bespreking in PC)

De komende periode -tot aan januari- wordt bij beeldvorming geexperimenteerd met 
digitale vergadervormen binnen de huidige technische mogelijkheden. De 
procedurecommissie wordt gevraagd hierin het voortouw te nemen. Hierna wordt 
bekeken of de ervaringen aanleiding zijn voor aanpassingen in het vergaderschema 
en of het vergadermodel. Kosten voor eventuele technische aanpassingen om 
digitale werkvormen duurzaam te faciliteren worden bij de evaluatie betrokken.

Interpellatiedebat: tussen droom 
en daad staan wetten en 
praktische bezwaren

Aanleiding
In de PS vergaderingen van december en januari stonden interpellatiedebatten op de agenda. Deze interpellatiedebatten hebben in relatie tot de vergaderorde tot discussie 
geleid in het seniorenconvent, onder andere met betrekking tot spreektijd, deelname aan termijnen en te bespreken onderwerpen. 

Bespreekpunten
a) Akkoord te gaan met minimaal drie verschillende experimenten met agenderingswijzen bij interpellatiedebatten afhankelijk van de situatie zoals genoemd in tabel 1. 

memo Anneloes 
#2916792

De komende periode te experimenteren met verschillende manieren van agenderen 
van interpellatiedebatten. Dit totdat ervaring is opgedaan met tenminste 3 nieuwe 
werkwijzen.
Hierbij worden de werkwijzen A2b en C2b niet toegepast , omdat agendering in een 
volgende vergadering onwenselijk wordt geacht.
Verder wordt de norm bij D aangepast naar 1/5e van de vergadering, waardoor de 
drempel voor een interpellatie lager wordt.
Tenslotte wordt voor het toetsen of aan de norm is voldaan aan de voorzitter 
toegevoegd: de griffier.



Pilot gezamenlijke regioadviseur 
Flevoland/Almere/Lelystad versie 
2 

Aanleiding
De Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA), waar de provincie Flevoland aan deelneemt, heeft een nieuwe governance structuur.
Binnen deze nieuwe structuur, heeft het dagelijks bestuur het voornemen vaker in deelregio-verband op te trekken, ter voorbereiding op agendering en bespreking in de MRA.
De griffiers van de betrokken raden en Staten (Almere, Lelystad en Flevoland) wensen voor hun raden en Staten eenzelfde ambitie te formuleren. Om vanuit overzicht tot 
inzicht naar betrokkenheid en impact te komen is een voorstel opgesteld voor een gezamenlijke regioadviseur.
Daarnaast vinden diverse ontwikkelingen plaats op het gebied van de implementatie van de Regionale Energie Strategie (RES). De RES 1.0 is in uitvoering, de start naar de 
totstandkoming RES 2.0 wordt nu gemaakt en dient in juli 2023 door raden en staten te worden vastgesteld. Ontwikkelingen die betrokkenheid van raden, Staten en omgeving 
vragen. 
Denk aan participatiemogelijkheden voor inwoners en belanghebbenden en het betrekken van raden en Staten met gezamenlijke bijeenkomsten bij de verdere totstandkoming 
van de RES 2.0. Daarom zal de regioadviseur zich mede op richten op de RES.
Een eerste versie van voorliggende notitie is besproken in het seniorenconvent van 20 april 2022. Op verzoek van het seniorenconvent is deze notitie aangevuld met een 
verduidelijking van de opdracht voor de regioadviseur en het opdrachtgeverschap (aanvullingen zijn geel weergegeven). Het betreft een pilot voor de inzet van een 
gezamenlijke regioadviseur en mocht dit wenselijk zijn dat kan in een volgend  stadium worden afgewogen in hoeverre een regioadviseur wenselijk is voor andere 
samenwerkingsverbanden.  

Bespreekpunten
a) Over te gaan tot het werven van een gezamenlijke regioadviseur voor de raden en Staten van Almere, Lelystad en Flevoland, in eerste instantie voor de duur van één jaar, 
maar met mogelijkheid tot verlenging;
b) De regioadviseur de opdracht mee te geven op onafhankelijke wijze zorg te dragen dat de voltalige raden en Staten betrokken zijn en impact hebben op de regionale 
samenwerking in de MRA en RES;
c) De griffier aan te wijzen als opdrachtgever voor de regioadviseur; 
d) De personeelslasten gelijkelijk te verdelen over de budgetten van de drie griffies;
e) De regioadviseur vooralsnog in dienst te laten treden bij de griffie van Flevoland, teneinde optimale kennisoverdracht vanuit de senior statenadviseur belast met MRA te 
doen plaatsvinden; 
f) Deze functie vooralsnog voor 2022 incidenteel te financieren ten laste van het inhuurbudget van de Statengriffie;
g) Na een jaar over te gaan tot een gezamenlijke evaluatie van de inzet van een regio-adviseur en vooruitlopend hierop in de perspectiefnota voor 2023 rekening te houden 
met deze regio-adviseur (formatieplaats).

memo Amanda, Bas 
#2942374 versie 2 
(aangegevuld na 
bespreking in SC 20-
04-2022)
Met bijlage: Bijlage 1 
Vormgeven aan de 
betrokkenheid van 
Provinciale Staten in 
de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) 
#2626185

Conform.

Extra commissievergaderingen op 
22 juni 

Aanleiding
De commissies hebben veel onderwerpen waarbij de Procedurecommissie gehoord de gedeputeerden het nodig vindt deze nog voor het zomerreces te behandelen. In het 
huidige vergaderschema is voor het eerst een complete BOB voor de Planning & Control stukken opgenomen. Hierdoor is er in deze periode minder ruimte in de reguliere 
commissies. 

In de Procedurecommissie is besloten om aan de voorzitter van Provinciale Staten te verzoeken het vergaderschema aan te passen om extra vergaderingen mogelijk te maken 
op 22 juni om alle onderwerpen te kunnen bespreken. Conform het Reglement van Orde artikel 15.4 kan de Statenvoorzitter, in overleg met het seniorenconvent, afwijken 
van het vastgestelde vergaderschema. Middels deze memo wordt u gevraagd u hierover uit te spreken. 

Indien er door de voorzitter in overleg met het seniorenconvent wordt besloten het vergaderschema niet aan te passen zal de Procedurecommissie een keuze maken in 
onderwerpen die voor het zomerreces geagendeerd worden en onderwerpen die na het zomerreces geagendeerd worden.

Bespreekpunt
a) De wens om extra commissievergaderingen op 22 juni te organiseren om alle aangedragen onderwerpen voor het zomerreces te bespreken. 

memo Anneloes 
#2958364

conform

rondvraag a)de voorzitter adresseert het gegegeven van zijn afwezigheid in PS van juli i.v.m. een verplichting in het buitenland. Hierdoor is het van belang het eens te worden over een 
eventuele vervanging van de vice-voorzitter. Besproken wordt de mogelijkheid om alsdan gebruik te maken van één van de voorzitters van de commissies.
b)de griffier doet een oproep voor deelname aan de begeleidingswerkgroep verkiezingen.

a)conform
b)wordt nogmaals onder de aandacht gebracht in de fracties

20-4-2022

Behandeling Jaarstukken (13 april 
beeldvorming, 11 mei 
oordeelsvorming, 25 mei in PS) 

Aanleiding
Op grond van artikel 18 lid 12 van het RvO wordt over de spreektijd voor de jaarstukken  afgestemd met het seniorenconvent. 
Bespreekpunten
a)voor de  oordeelsvormende bespreking  geen spreektijd te hanteren
b)voor de besluitvorming in de Staten een spreektijd (gecombineerd eerste & tweede termijn) te hanteren van 5 minuten

-  Integrale commissie: bij een integrale commissie kunnen maximum 30 Staten- en burgerleden deelnemen. Dit is conform RvO artikel 2.5 en conform de huidige 
samenstelling van Provinciale Staten en benoemde burgerleden: JA21 (3), VVD (3), PVV (2), GroenLinks (2), CDA (2), PvdA (2), ChristenUnie (2), SP (2), D66 (2), PvdD (2), SGP 
(2), Fractie van der Starre (1), DENK (2), FvD (1), GO (1), 50PLUS (1). 
- Meerdere woordvoerders per fractie is toegestaan, op elkaar aansluitend in dezelfde termijn.

mondeling 13 april en 11 mei 
(commissie)
25 mei PS

Conform

Behandeling Perspectiefnota (18 
mei beeldvorming, 8 juni 
oordeelsvorming, 29 juni in PS)

Aanleiding
Op grond van artikel 18 lid 12 van het RvO wordt over de spreektijd voor de perspectiefnota  afgestemd met het seniorenconvent. 
Bespreekpunten
a)voor de oordeelsvormende bespreking geen spreektijd te hanteren
b)voor de besluitvorming in de Staten een spreektijd (gecombineerd eerste & tweede termijn) te hanteren van 10 minuten

-  Integrale commissie: bij een integrale commissie kunnen maximum 30 Staten- en burgerleden deelnemen. Dit is conform RvO artikel 2.5 en conform de huidige 
samenstelling van Provinciale Staten en benoemde burgerleden: JA21 (3), VVD (3), PVV (2), GroenLinks (2), CDA (2), PvdA (2), ChristenUnie (2), SP (2), D66 (2), PvdD (2), SGP 
(2), Fractie van der Starre (1), DENK (2), FvD (1), GO (1), 50PLUS (1). 
- Meerdere woordvoerders per fractie is toegestaan, op elkaar aansluitend in dezelfde termijn.

mondeling 18 mei en 8 juni 
(commissie)
29 juni PS

Conform, aanvang wordt mogelijk vervroegd naar 14:00 uur.



Verkiezingen Aanleiding
Het Seniorenconvent de gelegenheid te geven wensen te formuleren inzake de Statenverkiezingen van 15 maart 2023 teneinde vanaf heden met de voorbereidingen van de 
verkiezingen te kunnen beginnen.
Bespreekpunten:
1)Kennis te nemen van de evaluatie campagne 2019 (bijlage 1 #2429273 en bijlage 2 #2429274);
2)Kennis te nemen van de inrichting van het project Statenverkiezingen 2023 (bijlage 3 # 2921870)
-bestaande uit 9 deelprojecten- en aan te geven of dit naar uw mening volledig is;
2)  De statengriffier opdracht te verlenen tot het doen realiseren van het project Statenverkiezingen 2023, binnen de budgettaire kaders van de begroting 2022 en 2023 en 
gebruikmakend van een interne en externe projectleider statenverkiezingen;
3)Kennis te nemen van de ‘Evaluatie gezamenlijke IPO campagne (Bijlage 4 # 2429251);
4)Ten behoeve van een gezamenlijke campagne ter vergroting van de bekendheid met provincies een financiële
    bijdrage van 10.000 euro te leveren;
5)  Kennis te nemen van de concept opdracht aan de projectleiders (bijlage 6 #2923790) en aan te geven of u nog specifieke wensen heeft;
6)Aan te geven of u wenst over te gaan tot het instellen van een begeleidingswerkgroep Statenverkiezingen voor het deelproject ‘campagne’ (als politiek opdrachtgever) en 
zo ja, of u belangstelling heeft voor deelname;

memo 2923559 
'voorbereiding 
verkiezingen 2023' 
met bijlagen
>bijlage 1  en 2 
'evaluatie campagne 
2019'(# 2429273 en 
#2429274)
>bijlage 3
‘projectplan 
verkiezingen 2022-
2023’  #2921870
>bijlage 4 'evaluatie 
gezamenlijke IPO 
campagne'#2429251
>bijlage 5 'concept 
opdracht 
projectleider' 
#2923559

Conform, als aandachtspunt wordt meegegeven om de geraamde budgetten voor de 
deelprojecten "Campagne" en "Verkiezingen provinciale staten" met name in te 
zetten voor middelen om de Flevolandse burger te bereiken. 

De fractievoorzitters gaan binnen hun fractie de belangstelling na voor deelname 
van de begeleidingswerkgroep en koppelen deze binnen twee weken per mail terug 
aan de griffie.

Rapport inventarisatie uitbreiding 
inzet en waardering 
burgerstatenleden (Necker van 
Naem)

Aanleiding
Provinciale Staten hebben op 15 september 2021 twee moties aangenomen (bijlage 1 en 2) met daarin een opdracht aan 
a)de procedurecommissie om te onderzoeken hoe de vergoeding aan burgerstatenleden meer in lijn kan worden gebracht met de werkzaamheden en het belang/de 
waardering van burgerstatenleden;
b)de griffie om te onderzoeken wat de financiële consequenties zin van het werken met maximaal twee burgerstateneden per fractie.
Om aan beide opdrachten invulling te geven is, na een uitvraag bij meerdere partijen en een vergelijking van twee offertes, in de procedurecommissie van 6december 
2021opdracht verstrekt aan Necker van Naem. Inmiddels heeft Necker van Naem een rapport opgeleverd (bijlage 3).
Bespreekpunten
a)Kennis te nemen van het rapport “Inventarisatie uitbreiding inzet en waardering burgerstatenleden” door Necker van Naem zoals opgenomen in bijlage 1;
b)Kennis te nemen van de conclusies, te noemen:
a.Verhoging van de vergoeding voor burgerleden is niet toegestaan.
b.Kosten voor een burgerlid bedragen ongeveer € 4.630 per jaar. 
c.De jaarlijkse extra last voor het toestaan van een tweede burgerlid bedraagt volgens Necker van Naem € 37.040 op basis van een realistisch scenario en € 111.120 op basis 
van een maximaal scenario. 
c)Kennis te nemen van de mogelijkheid dat Burgerleden andere werkzaamheden (dan het bijwonen van commissies) voor de fractie kunnen uitvoeren waarvoor zij betaald in 
dienst kunnen worden genomen of een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
d)Te bespreken in hoeverre het akkoord is politieke keuzes te vertalen naar een Statenvoorstel of dat het wenselijk om hiermee te wachten tot na de beeldvormende 
bespreking?

memo Amanda, Bas
# 2944388 met 
bijlagen 
#1.Necker van Naem - 
Rapport Inventarisatie 
uitbreiding inzet en 
waardering 
burgerstatenleden 
(#2932726)
2.Motie 2 - 
Aangenomen: 
CU,PvdD,D66,SGP,CD
A,GL,50PLUS,PVV - 
Twee Burgerleden per 
fractie RvO artikel 5.4 
(#2847840)

Besproken, de politieke keuzes bij sub d leveren een wisselend beeld op. De CdK en 
griffie worden gevraagd een voorstel voor te bereiden en deze op een passend 
tijdstip te agenderen voor commissiebehandeling en PS. 

vervolg Rapport inventarisatie 
uitbreiding inzet en waardering 
burgerstatenleden (Necker van 
Naem)

De politieke keuzes zijn: 
a.In hoeverre is het wenselijk twee burgerleden per fractie toe te staan en artikel 5.5 van het Reglement van Orde Provinciale Staten overeenkomstig aan te passen?
b.In hoeverre is het wenselijk om het vereiste te laten vervallen dat een burgerlid om de kieslijst van de betreffende partij heeft gestaan bij de laatste verkiezingen en 
artikel 10.1 van het Reglement van Orde Provinciale Staten overeenkomstig aan te passen? 
c.In hoeverre is het wenselijk om: 
i.Werkbezoeken; en
ii.Statenacademies;
als activiteiten gerelateerd aan de commissie aan te duiden en burgerleden overeenkomstig hiervoor een commissievergoeding (en reiskosten) uit te keren?
d.Vraagt een eventuele aanpassing van het Reglement van Orde Provinciale Staten om een tweede burgerlid toe te staan, een realistisch (€ 37.040) of een maximaal (€ 
111.120) dekkingsvoorstel?
e.In hoeverre is het wenselijk de fractievergoeding te verhogen om werkgeverschap van fractiemedewerkers beter in te vullen?
f.In hoeverre is het wenselijk om kleinere fracties in verhouding een grotere fractievergoeding toe te kennen?
e)Bij de politieke keuzes uit sub d en volgende reflecties te betrekken:
a.Wat is de scheidslijn tussen representativiteit (de kiezer bepaald de kracht van vertegenwoordiging in de Staten) en de institutionele stevigheid (het belang dat Provinciale 
Staten een stevige positie inneemt voor haar rol in de Staten).
b.Hoe zet Provinciale Staten haar middelen in. Moet Provinciale Staten het goede voorbeeld geven en werken met haar huidige middelen? Of is juist de versterking van het 
orgaan opportuun en moeten Staten niet schromen om daarvoor middelen vrij te maken vanuit het Provinciale budget, vanuit het adagium “democratie mag wat kosten”?

3.Motie 3 - 
Aangenomen: PvdD, 
PvdA, PVV - Erkenning 
en waardering 
Burgerleden 
(#2847841)



Gezamenlijke regioadviseur voor 
de griffies van  Lelystad en Almere 
tbv inzet op MRA, OFGV en andere 
regionale belangen. 

 Aanleiding
De Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA), waar de provincie Flevoland aan deelneemt, heeft een nieuwe governance structuur.
Binnen deze nieuwe structuur, heeft het dagelijks bestuur het voornemen vaker in deelregio-verband op te trekken, ter voorbereiding op agendering en bespreking in de MRA.
De griffiers van de betrokken raden en Staten (Almere, Lelystad en Flevoland) wensen voor hun raden en Staten eenzelfde ambitie te formuleren. Om vanuit overzicht tot 
inzicht naar betrokkenheid en impact te komen is een voorstel opgesteld voor een gezamenlijke regioadviseur.
Daarnaast vinden diverse ontwikkelingen plaats op het gebied van de implementatie van de Regionale Energie Strategie (RES). De RES 1.0  is in uitvoering, de start naar de 
totstandkoming RES 2.0 wordt nu gemaakt en dient in juli 2023 door raden en staten te worden vastgesteld. Ontwikkelingen die betrokkenheid van raden, Staten en omgeving 
vragen. 
Denk aan participatiemogelijkheden voor inwoners en belanghebbenden en het betrekken van raden en Staten met gezamenlijke bijeenkomsten bij de verdere totstandkoming 
van de RES 2.0.   Daarom zal de regioadviseur zich mede op richten op de RES.

Bespreekpunten
a)Over te gaan tot het werven van een gezamenlijke regioadviseur voor de raden en Staten van Almere, Lelystad en Flevoland, in eerste instantie voor de duur van één jaar, 
maar met mogelijkheid tot verlenging;
b)De personeelslasten gelijkelijk te verdelen over de budgetten van de drie griffies;
c)de regioadviseur vooralsnog in dienst te laten treden bij de griffie van Flevoland, teneinde optimale kennisoverdracht vanuit de senior statenadviseur belast met MRA te 
doen plaatsvinden; 
d)deze functie vooralsnog voor 2022 incidenteel te financieren ten laste van het inhuurbudget van de Statengriffie;
e)na een jaar over te gaan tot een gezamenlijke evaluatie van de inzet van een regio-adviseur en vooruitlopend hierop in de perspectiefnota voor 2023 rekening te houden 
met deze regio-adviseur (formatieplaats).

memo Amanda # 
2942374

Besproken, de griffie wordt verzocht het memo verder uit te werken voor verdere 
behandeling in een volgend Seniorenconvent.

AER-summer school Aanleiding
De provincie Flevoland is lid van de Assembly of European Regions (AER).
Eén van de activiteiten van de AER is het organiseren van een Summer Academy, die elk jaar in juli of augustus plaats vindt.
Bespreekpunten:
Voorstel om voor wat betreft de Assembly of European Regions (AER) Summer Academy:
a)Niet deel te nemen aan het organisatiecomité in 2022;
b)Wel een statenvoorstel door de griffie en rapporteurs (dhr. Ismaili Alaoui en dhr. Beenen) te laten voorbereiden over deelname aan het evenement door statenleden, 
waarbij de aanbevelingen van de rapporteurs voor zover dat kan worden verwerkt;
c)Het statenvoorstel gelijk besluitvormend in te brengen in de Provinciale Statenvergadering van 30 mei. 
d)Het advies van de rapporteurs (dhr. Ismaili Alaoui en dhr. Beenen en de twee statenleden van de Summer academy 2022) te verwerken in een statenvoorstel met een 
langetermijnvisie op de AER Summer academy die nog deze statenperiode aan de Staten wordt voorgelegd. 

Memo Anneloes 
#2939957 met 2 
bijlagen # 2534156
#2538511

30 mei PS Conform

Rondvraag Mededeling fractie PVV De heer Boutkan meldt een geval van langdurige ziekte binnen de fractie.

31-3-2022

Evaluatie vergadermodel en 
spreektijden

Aanleiding
Tijdens de Statenconferentie in 2019 zijn uiteenlopende onderwerpen besproken waaronder het vergadermodel. Na uitwerking door een werkgroep resulteerde dit in het 
statenvoorstel Vergadermodel PS welke conform is besloten op 18 december 2019. In het statenvoorstel staat ook dat het vergadermodel na 1 jaar geëvalueerd wordt. 
In december 2020 is in het seniorenconvent besloten de evaluatie van het vergadermodel uit te stellen en gelijk op te laten lopen met de evaluatie van de 
spreektijdenregeling (Statenbesluit Spreektijdenregeling, 16 december 2020).
De evaluatie is met de nieuwsbrief van 17 januari 2022 uitgevraagd waarbij tot in februari de gelegenheid is geboden om te reageren.
Bespreekpunten
1.Het vergadermodel PS te handhaven
2.Te oordelen over het al dan niet digitaal vergaderen aan de hand van de notitie “beeldvorming op beeld” welke separaat is geagendeerd in het seniorenconvent op 31 maart 
2022.
3.Kennis te nemen van de oproep om als statenleden meer met elkaar in gesprek te gaan voor een evenwichtig debat en te overwegen om meerdere woordvoerders per 
onderwerp toe te staan. 
4.De Spreektijdenregeling te handhaven
5.Voorzitters te mandateren om te interveniëren in interrupties om te waarborgen dat het een korte verhelderende vraag is en dat deze vraag wordt beantwoord. 

memo Bas
# 2917102 met 
bijlage 1 
Statenbesluit 
Vergadermodel PS 
#2509462  en 
bijlage 2 
Statenbesluit 
Spreektijdenregeling 
#2572867

Niet besproken, wordt doorgeschoven naar een volgend seniorenconvent

Beeldvorming op beeld' Aanleiding
De bijgevoegde memo is besproken in de Procedurecommissie. De idee is de memo te verrijken met de input van diverse gremia en betrokkenen alvorens tot besluiten te 
komen. Met dat doel (input ophalen) is de memo geagendeerd in het seniorenconvent. U wordt gevraagd aan te geven welke voor-en nadelen u ziet indien de beeldvorming -
ook na corona- digitaal plaatsvindt.

Bespreekpunten
a)aan te geven welke voor-en nadelen u ziet indien de beeldvorming -ook na corona- digitaal plaatsvindt.

memo 2875772 versie 
2 (aangepast na 
bespreking in PC)

Niet besproken, wordt doorgeschoven naar een volgend seniorenconvent

Interpellatiedebat en spreektijd Aanleiding
In de PS vergaderingen van december en januari stonden interpellatiedebatten op de agenda. Deze interpellatiedebatten hebben in relatie tot de vergaderorde tot discussie 
geleid in het seniorenconvent, onder andere met betrekking tot spreektijd, deelname aan termijnen en te bespreken onderwerpen. 
Bespreekpunten
1. Akkoord te gaan met minimaal drie verschillende experimenten met agenderingswijzen bij interpellatiedebatten afhankelijk van de situatie zoals genoemd in tabel 1. 

memo Anneloes 
‘begrenzingen van het 
interpellatiedebat’ 
#2916792

Niet besproken, wordt doorgeschoven naar een volgend seniorenconvent



Verkiezingen Aanleiding
Het Seniorenconvent de gelegenheid te geven wensen te formuleren inzake de Statenverkiezingen van 15 maart 2023 teneinde vanaf heden met de voorbereidingen van de 
verkiezingen te kunnen beginnen.
Bespreekpunten:
1)Kennis te nemen van de evaluatie campagne 2019 (bijlage 1 #2429273 en bijlage 2 #2429274);
2)Kennis te nemen van de inrichting van het project Statenverkiezingen 2023 (bijlage 3 # 2921870)
-bestaande uit 9 deelprojecten- en aan te geven of dit naar uw mening volledig is;
2)  De statengriffier opdracht te verlenen tot het doen realiseren van het project Statenverkiezingen 2023, binnen de budgettaire kaders van de begroting 2022 en 2023 en 
gebruikmakend van een interne en externe projectleider statenverkiezingen;
3)Kennis te nemen van de ‘Evaluatie gezamenlijke IPO campagne (Bijlage 4 # 2429251);
4)Ten behoeve van een gezamenlijke campagne ter vergroting van de bekendheid met provincies een financiële
    bijdrage van 10.000 euro te leveren;
5)  Kennis te nemen van de concept opdracht aan de projectleiders (bijlage 6 #2923790) en aan te geven of u nog specifieke wensen heeft;
6)Aan te geven of u wenst over te gaan tot het instellen van een begeleidingswerkgroep Statenverkiezingen voor het deelproject ‘campagne’ (als politiek opdrachtgever) en 
zo ja, of u belangstelling heeft voor deelname;

memo 2923559 
'voorbereiding 
verkiezingen 2023' 
met bijlagen
>bijlage 1  en 2 
'evaluatie campagne 
2019'(# 2429273 en 
#2429274)
>bijlage 3
‘projectplan 
verkiezingen 2022-
2023’  #2921870
>bijlage 4 'evaluatie 
gezamenlijke IPO 
campagne'#2429251
>bijlage 5 'concept 
opdracht 
projectleider' 
#2923559

Niet besproken, wordt doorgeschoven naar een volgend seniorenconvent

Bijeenkomst integriteit 20 april 
2022

Aanleiding
Het niet doorgaan van de bijeenkomst integriteit op 13 december 2021 door gebrek aan belangstelling. De afspraak om éénmaal per jaar aandacht te schenken aan integriteit.
Bespreekpunten
Te bespreken en daarbij te bevestigen dat de aanwezigheid van liefst alle statenleden tijdens de bijeenkomst over Integriteit op 20 april 2022 van  belang is voor een 
succesvolle ontmoeting.Het omzetten van de bijeenkomst integriteit van december 2001 naar een aantrekkelijke fysieke bijeenkomst op 20 april 2022.

memo Renzo 
#2917523

Besproken, de voorzitter heeft aandacht gevraagd voor het belang van integriteit.  
Daarnaast is verzocht om een bredere bespreking van het onderwerp 'aanwezigheid 
bij werkbezoeken, statenconferentie etc.'

Agenderingsverzoek fractie JA21 Aanleiding
In het nog lopende PS maken we mee dat we een motie vreemd niet toelaten (want dat was ooit bedacht omdat we in tijdsnood kwamen), een spreektijd hanteren van 3 
minuten,  maar wel uitgebreid en ongelimiteerd gaan speechen omdat er twee statenleden afscheid nemen. Die twee zaken kan ik niet rijmen. 
Bespreekpunten
Daarom stel ik voor om een maximale tijd voor dit soort ceremoniële zaken vast te stellen, zodat we tijd hebben om de zaken te bespreken waarvoor we hier bij elkaar 
gekomen zijn.

Het agenderingsverzoek is besproken. Het leidt vooralsnog niet tot aanpassingen in 
de bestaande praktijk.

Rondvraag fractie GroenLinks De fractie verzoekt de (normen rondom) twittergebruik te betrekken bij de sessie integriteit. Het verzoek wordt door de organisatie betrokken in de opzet van de sessie .

schriftelijke consultatie                 
28-02-2022

Voordracht nieuw lid  
werkgeverscommissie 

Op verzoek van de voorzitter van de werkgeverscommissie griffier, Sjaak Simonse,  doe ik u bijgaande schriftelijke consultatie toekomen.  E.e.a. vooruitlopend op het 
seniorenconvent en Provinciale Staten van 31 maart.  Het betreft  een voordracht voor een nieuw lid van de werkgeverscommissie.
Aanleiding
De aanleiding voor deze consultatie is het vertrek van de Statenleden Bas de Reus en Chris Schotman.
Hierop heeft Sjaak Simonse de heer Boutkan benaderd, wiens eerdere voordracht (aan het begin van de statenperiode)  op instemming van het seniorenconvent kon rekenen.
Bespreekpunten
De voorzitter van de werkgeverscommissie, Sjaak Simons,  doet u een voordracht voor een nieuw lid van de werkgeverscommissie: de heer Boutkan.  Voor het laatste jaar in 
deze statenperiode zou hiermee kunnen worden volstaan. Uiteraard kan, indien gewenst, ook de tweede vacature met een kandidaat uit uw midden worden vervuld. Indien 
bijvoorbeeld nog een tweede kandidaat beschikbaar is die de wens heeft in de volgende statenperiode terug te keren. 

De voorgedragen 
kandidaat te 
benoemen in de 
Statenvergadering 
van 31 maart 2022.

16-2-2022 geen regulier SC

26-1-2022

aanpassen vergaderschema 2022 Aanleiding
De Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is  met een haf jaar verlengd tot 1 juli 2022.Dit betekent dat:
a)de nieuw gekozen gemeenteraad 2022 – 2026 wordt geïnstalleerd op woensdag 30 maart 2022 (dit volgt uit artikel 18 gemeentewet).
b)indien u hiermee rekening wenst te houden, dient het vergaderschema te worden aangepast. Zoals u weet is dit schema opgesteld op basis van het 'memo uitgangspunten 
opbouw vergaderschema'.
Dit biedt slechts beperkte mogelijkheden, de bijgevoegde memo zet de mogelijkheden op een rij. 
Beslispunten
a)aangeven of u  t.b.v. 4/5 statenleden die worden geïnstalleerd als raadslid het vergaderschema wenst aan te passen;
b)indien ja: 
- op dinsdag 29 dan wel donderdag 31 maart , vanaf 17:00 te vergaderen.

vergaderschema 2022 
#2905533,  memo 
uitgangspunten 
opbouw+C22 
vergaderschema     
#2439718 , memo 
aanpassen 
vergaderschema 
#2904244
 

Het vergaderschema wordt aangepast. De voorzitteren griffier zullen de meest 
passende datum van de twee voorstellen kiezen en deze datum z.s.m. aan de Staten 
communiceren.



correctie fractievergoeding FvD Aanleiding
Eind 2021 is een administratieve afwijking gebleken in de vaststelling fractievergoeding 2020 voor de fractie Forum voor Democratie. De administratieve afwijking is niet 
verwijtbaar aan de fractie Forum van Democratie. De ontvangen vergoeding zoals weergegeven in de vaststelling is te hoog met als effect dat € 1.279,42 teveel is 
teruggevorderd bij de fractie. 
De verordening fractieondersteuning 2021 bevat geen bepalingen rondom het corrigeren van administratieve afwijkingen in de fractievergoeding. Op grond van de 
hardheidsclausule beslissen uw Staten op voorspraak van het Seniorenconvent over alle gevallen waarin de verordening niet voorziet.

Bespreekpunt:
Provinciale Staten voor te stellen; Onder toepassing van de hardheidsclausule uit de Verordening Fractieondersteuning 2021, de fractie Forum voor Democratie een bedrag van 
€ 1.279,42 toe te kennen ter correctie van administratieve afwijking in de vaststelling fractievergoeding 2020.

Bijgevoegd: 
statenvoorstel 
#2903810 (PS 
16/02/2022) en 
Statenbesluit # 
2726989 d.d. 28/04l 
2021

Provinciale Staten 
16-2-2022

conform.

betalingsregeling fractie VVD Aanleiding:
Op 18 december 2019 hebben uw Staten besloten over een betalingsregeling met de VVD fractie. De betalingsregeling komt voort uit de vordering volgend uit de fraude van 
haar voormalige penningmeester. Besloten is dat als de VVD fractie op enigerlei tegemoetkoming ontvangt ten aanzien van de vordering op haar voormalige penningmeester, 
dat deze ten behoeve van de nog openstaande vordering van de provincie wordt aangewend. 
In het seniorenconvent van 13 oktober heeft de VVD fractie u mondeling bijgepraat en aangegeven dat er een incasso procedure is opgestart. De incasso procedure heeft er 
inmiddels toe geleid dat de VVD fractie een betalingsregeling heeft getroffen met de voormalige penningmeester en er sprake geweest van enkele betalingen door de 
penningsmeester. 

Bespreekpunten
Voorgestelde betalingsregeling van de VVD om:
- Eenmalig € 155,33 af te lossen m.b.t. ontvangen betaling in 2021 na aftrek van gemaakte kosten.
- Vanaf 2022 structureel € 1.378,80 per kwartaal af te lossen.
- Met de griffie nadere afspraken te maken voor de administratieve afhandeling

Bijgevoegd:
Voorstel 
betalingsregeling VVD 
dd 19-01-2022 
#2905508 
Statenvoorstel 
betalingsregeling 
vordering VVD fractie 
#2482099 , zoals 
besloten in PS van 
18/12/2019

conform.

agenderingsverzoek fracties VVD, 
Groenlinks, CDA, CU, PvdA, D66 
over omgangsvormen tussen 
volksvertegenwoordigers 
(Provinciale Staten, 
Gemeenteraden, andere)

Tekst agenderingsverzoek:
'Aanleiding
In de week voorafgaand aan het raadsbesluit van Zeewolde over het hyperscale datacenter Meta, publiceerde JA21 een tweet met een intimiderende tekst met foto en naam 
van raadsleden die waarschijnlijk voor de wijziging van het bestemmingsplan zouden stemmen. 
Bespreekpunten
Agenderende fracties  vonden deze tweet niet respectvol en willen graag een gesprek over omgangsvormen tussen volksvertegenwoordigers .'

mondeling Het agenderingsverzoek en de omgangsvormen zijn besproken. JA21 geeft aan het 
gesprek in openbaarheid (statenvergadering) te willen voeren.

Evaluatie laatste 
Statenvergaderingen

Aanleiding
Bezien of de laatste statenvergaderingen naar wens zijn verlopen.
Bespreekpunten
a)begrenzing aantal interrupties?
 b) spreektijden in relatie tot interpellatiedebatten* 
*let op: voor het volgende seniorenconvent zal een memo worden aangeleverd waarin de begrenzingen (van onder meer de wet) van dit thema met u zullen worden gedeeld

mondeling De denkbeelden over de (on)wenselijkheid van het werken met spreektijd -in het 
algemeen en bij interpellatiedebatten- worden gedeeld. 
Niet elke interpellatiedebat vraagt om eenzelfde aanpak. Voor de statenvergadering 
van hedenavond zijn bijvoorbeeld door vier partijen vragen aangeleverd. 
Voor een volgend seniorenconvent worden deze punten verwerkt in een te 
agenderen notitie.
a)Voor het interpellatiedebat hedenavond is wordt de orde zo dicht mogelijk bij het 
Reglement van Orde gezocht. In casu krijgen de vragenstellers achtereenvolgens in 
twee termijnen het woord, daarna mag de rest van de vergadering in twee 
termijnen aan het debat deelnemen.
b)Omdat voor één interpellatiedebat zoveel partijen aan de eerste twee termijnen 
mogen deelnemen, wordt het redelijk geacht deze partijen aan een spreektijd te 
houden.  
De punten a) en b) zullen door de voorzitter bij de vaststelling van de agenda aan de 
orde worden gesteld. 

beeldvorming op beeld Aanleiding
De bijgevoegde memo is besproken in de PC. De idee is de memo te verrijken met de input van diverse gremia en betrokkenen alvorens tot besluiten te komen. Met dat doel 
(input ophalen) is de memo geagendeerd in het seniorenconvent. 
Bespreekpunten
a)aan te geven welke voor-en nadelen u ziet indien de beeldvorming -ook na corona- digitaal plaatsvindt

memo 2875772 Wegens tijdgebrek verschoven naar volgende seniorenconvent.
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