
Onderwerp Nadere info documenten datum 
besluitvorming

afspraken seniorenconvent

VOORRAADLIJST 
ONDERWERPEN

Voorraadlijst onderwerpen

Voorstel Rietkerkzaal

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

juni 2022: voorstel aanpak 
evaluatie RVO 
september 2022: evaluatie Rvo 

SC 25 mei
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

april/mei
Strategische advisering griffie 
(zoals opgenomen in 
visiedocument 2018): herijking

memo

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

uit PC 25 maart 
2928144 (Julia)

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.

memo Renzo

Verkiezingen: Gezamenlijke 
campagne provincies rondom 
statenverkiezingen i.s.m. IPO 'wat 
doen de provincies'

Aanleiding

Bespreekpunten

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

Aanleiding

Bespreekpunten



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

Uitgangspunten protocol agressie 
en geweld politieke ambtsdragers
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

memo Amanda, Bas

AER-summer school Niet deel te nemen aan het organisatie comité van de AER summer school in 2022
De griffie te vragen een statenvoorstel voor te bereiden waarin de staten wordt voorgesteld een delegatie naar de AER 
summer school te sturen 2020 (i.v.m. warmhouden netwerk tot definitief besluit over deelname).
De evaluatie van deelname aan het organisatie comité van de AER summer school af te ronden en over te dragen voor 
besluitvorming aan de nieuwe staten

Memo Anneloes

Agenderingsverzoek fractie 
50Plus: actieve 
informatievoorziening

Tekst Agenderingsverzoek: 
'Het is gebleken dat er fracties zijn die moeite hebben met het feit dat er fracties zijn die meer informatie hebben dan 
andere. 
Of deze informatie nu komt uit het feit dat sommige fracties dieper graven, meer tijd besteden aan statenwerk of 
vinden dat ze als “lekenbestuur” niet zo diep moeten gaan is ons inziens minder relevant.
Elke partij neemt ten slotte zijn of haar eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat over voorbereidingen.
Het is wat 50PLUS wel belangrijk dat, om ons als PS goed voor te bereiden dat, er een proactieve houding vanuit het 

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

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)

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

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

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



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.

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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