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Voorraadlijst onderwerpen

PM n.a.v. SC 09/06/2021 format 
moties en amendementen: links

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

PM n.a.v. 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.

Na verkiezingen PS vergadering eerder beginnen?

22-2-2023

Agressieprotocol Aanleiding
Een belangrijke aanleiding voor een collectieve norm zijn de verontrustende cijfers uit de landelijke en periodieke Monitor Integriteit en Veiligheid 2022. Zeker de laatste jaren, zo meldt de 
monitor, is sprake van een sterke groei in het aantal meldingen over grensoverschrijdend agressief gedrag. 
Bespreekpunten
a)De opgestelde Flevolandse collectieve norm tegen agressie en de bijbehorende uitgangspunten vast te stellen ten behoeve van de Flevolandse aanpak van grensoverschrijdend en 
agressief gedrag;
b)+B8De Flevolandse norm en uitgangspunten op termijn, aan het begin van de nieuwe statenperiode,  nogmaals te agenderen en deel te laten uitmaken van de gedragscode integer 
handelen Statenleden en burgerleden provincie Flevoland 2016;
c)De laatste Statenvergadering als moment te kiezen om als Staten- en burgerleden de Flevolandse norm te onderschrijven door deze gezamenlijk te ondertekenen en hiermee nu al een 
belangrijk signaal af te geven voor de lopende verkiezingscampagne.

# 3063672 (memo 
seniorenconvent 
praktische 
handreiking 
grensoverschrijdenda
gressied gedrag )    
#3071494 (praktische 
leidraad)

Terugkoppeling 
begeleidingscommissie 
verkiezingen

Aanleiding
De begeleidingscommissie verkiezingen is op 26 januari en 8 februari 2023 bijeengekomen.  
Doel van de commissie is om de opkomst-bevorderende campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen en de uitslagenavond op 15 maart 2023 te begeleiden.
Via de nieuwsbrief verkiezingen en richting het seniorenconvent doet de begeleidingscommissie verslag.

Bespreekpunten
Ter kennisname verslagen begeleidingscormmissie verkiezingen 26 januari en 8 februari 2023.

#3078474 (verslag 26-
01-2023)
#3078475 (verslag 08-
02-2023)

Programma Statenconferentie Aanleiding
Op 30 en 31 maart vindt de stateonferentie voor nieuwe statenleden plaats

Bespreekpunen
Het concept programma bespreken

mondeling

Vragenhalfuurtje Aanleiding
Vragen van de omroep over vragenhalfuur
Bespreekpunten
Over te gaan tot het publiceren van het onderwerp van de te stellen vragen in het vragenhalfuur

mondeling

Rondvraag stand van zaken afscheid commissaris van de Koning mondeling

25-1-2023

Plan van aanpak verkiezingen Aanleiding
De begeleidingscommissie verkiezingen is op 21 december 2022 en 11 januari 2023 bijeengekomen om zich uit te spreken over het Plan van Aanpak verkiezingen. Via de nieuwsbrief 
verkiezingen en richting het seniorenconvent doet de begeleidingscommissie verslag. UItgangspunten voor het Plan van Aanpak verkiezingen komen voort uit de eerdere behandeling in 
het seniorenconvent (SC 20 april 2022 opdracht aan de Statengriffier en SC 26 oktober 2022 uitgangspunten voor de campagne). 

Bespreekpunten
Ter kennisname hoofdlijnen Plan van Aanpak verkiezingen (t.b.v. deelproject 2 Campagne en 3 Verkiezingen Provinciale Staten).

#3066321 (memo SC) Conform

Resultaten evaluatie RvO Aanleiding
Tijdens het debat in Provinciale Staten over de vaststelling van uw huidig RvO, is toegezegd na een jaar te komen met een evaluatie. Dat zou betekenen dat dit najaar bespreking van de 
evaluatie van het RvO kan plaatsvinden. Er heeft inmiddels een uitvraag onder de Statenleden plaatsgevonden. Over de wijze waarop het vervolg wordt ingevuld geeft deze memo een 
nader advies.
Bespreekpunten
a.	Kennis te nemen van opbrengst van de uitvraag onder de statenleden over uw Reglement van Orde (RvO) Provinciale Staten 2021;
b.	De evaluatie van uw RvO bij de eerstvolgende goede gelegenheid met de nieuwe Provinciale Staten te doen plaatsvinden,  gelet op het geringe aantal suggesties uit uw staten en de 
aankomende wet op het Decentraal Bestuur.

Conform. 
Hierbij kunnen -indien aan de orde-  eventuele onduidelijkheden in het RVO, welke door de ambtelijke organisatie en het college 
worden aangegeven,  betrokken worden in de nieuwe opzet van het RvO.

Rondvraag Rondvraag 1
Stand van zaken afscheid commissaris van de Koning
Rondvraag 2
Agendering kazerne 

Rondvraag 1: De stand van zaken is besproken.
Rondvraag 2: De procedure voorziet naar verwachting in een zienswijze voor Provinciale Staten.

14-12-2022



Proces afscheid en benoemen  
CDK

Aanleiding
Afscheid Commissaris van de Koning per 1/11/2023
Bespreekpunten
a)al dan niet starten met een vertrouwenscommissie i.o. ter voorbereiding op de procedure, die de voorbereidingen voor een verordening op de VC en de profielschets ter hand neemt
b)al dan niet werken met een inwonerconsultatie over elementen die de inwoner van belang vindt voor een nieuwe CDK
c)aanpassen vergaderschema (extra vergaderingen rondom profielschets, voordracht, afscheid & 'installatie')

a)presentatie 
# 3049028
b)Excel #3042743

Conform: Het seniorenconvent geeft aan:
a)te willen werken met een voorbereidingscommissie met de huidige staten 
b)te willen werken met een inwonersconsultatie 
c)akkoord te zijn met de extra vergaderingen in het vergaderschema 

De griffier zal een schriftelijke consultatie doen onder de fractievoorzitters voor deelname aan de voorbereidingscommissie

Visie Politiek aan het roer 
inclusief
briefadvies strategische 
advisering

Aanleiding
Het actualiseren van de visie van de Statengriffie voor de komende Statenperiode. De vorige visie dateert uit 2018. 
De Staten gelegenheid geven te duiden of/in hoeverre de geactualiseerde visie wordt onderschreven en kan dienen als basis voor de werkzaamheden van de griffie
Bespreekpunten
a)Aangeven of u agendering in PS wenselijk vindt
b)Al dan niet voorafgegaan door beeld- en oordeelsvorming

a)presentatie 
#3048756.
b)visie politiek aan 
het roer #
c)Briefadvies 3046908 
'Advies strategische 
advisering griffie'

PS 22 februari Conform. Het seniorenconvent geeft aan: 
a)agendering in PS wenselijk te vinden, op eenzelfde wijze als bij rekenkamerrapporten, waarbij in dit geval in het dictum de 
visie wordt 'onderschreven'
b)geen voorafgaande behandeling in de commissies nodig te vinden.

Stemwijzer Aanleiding
Op dit moment ligt de vraag voor of het wenselijk is om tijdens de aankomende verkiezingen te werken met één of meerdere stemhulpen. Eén van die stemhulpen is Kieskompas. 
Kieskompas treft, geheel op eigen initiatief, in samenwerking met alle regionale omroepen in Nederland op dit moment voorbereidingen om per provincie een stemhulp te maken. In het 
geval van Kieskompas Flevoland wordt er samengewerkt met Omroep Flevoland, is de omroep formeel opdrachtgever en voert de regie en zijn er voor de Provincie geen extra kosten aan 
verbonden.
Vanuit de expertise van de externe projectleider op het gebied van marketing en communicatie en de begeleidingscommissie als klankbordgroep, geven we graag duidelijk adviserend 
richting voor wat betreft de te maken keuze voor één of meerdere stemhulpen.
Bespreekpunten
a.Kennisnemen van de ontwikkelingen rondom stemhulpen en de samenwerking tussen Omroep Flevoland en Kieskompas;
b.Een keuze te maken voor het al dan niet in eigen regie maken van een extra stemhulp naast die van het Kieskompas.

#3049368 (memo SC) Het seniorenconvent concludeert dat verschillend gedacht wordt over het werken met een extra stemhulp. Daarom wordt -
conform het advies van de begeleidingscommissie- afgezien van het opzetten van een extra stemhulp.

Aanpassing Statenvoorstel bij 
Rekenkameronderzoeken (evt.  
naar jan)

Aanleiding
Een Statenvoorstel voor rekenkameronderzoeken wordt, door de griffie, conform de afspraken in het Seniorenconvent (25-11-2015) opgesteld. Op 17 januari 2022 wordt door de 
Procedurecommissie gevraagd of de geldende afspraken opnieuw bekeken kunnen worden (zie besluitenlijst PC 17 jan 2022, agendapunt 9b).
Bespreekpunten
1. De volgende afspraken uit het Seniorenconvent van 25 november 2015, t.a.v. Statenvoorstel bij Rekenkameronderzoeken, aan te passen:
a. te handhaven afspraken:
1. Alle aanbevelingen letterlijk als beslispunten op te nemen in het statenvoorstel;
2. Het statenvoorstel oordeelsvormend te agenderen in de relevante commissie, voor advies. Hierop volgt agendering in PS met een weergave van het commissieadvies. Indien nodig volgt 
een nieuw statenvoorstel waarin het commissieadvies is verwerkt, het oorspronkelijke statenvoorstel wordt bijgevoegd.
b. te wijzigen:
1. Alle Randstedelijke Rekenkameronderzoeken die conclusies en/of aanbevelingen bevatten door PS vast te stellen;
2. De reactie van het college (bestuurlijk wederhoor) op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek als bijlage op te nemen bij het Statenvoorstel i.p.v. volledig (1 op 1) op te 
nemen in het statenvoorstel onder het kopje 'kanttekeningen';
c. toe te voegen:
1. Als laatste beslispunt toe te voegen “De monitoring van de aanbevelingen jaarlijks bij het Statenvoorstel over de Jaarstukken ter kennisname aan te bieden”.
2. De Procedurecommissie per rekenkameronderzoek laten bepalen of een volledige BOB moet worden doorlopen of dat de beeld- en oordeelsvorming gecombineerd kan worden

#3039820
(Memo SC)
#3039759 
(Statenvoorstel) 

conform

Rondvraag Rondvraag 1
Werkwijze stemming
Rondvraag 2 
Uitkomst inventarisatie moment van organiseren inwerkprogramma
Rondvraag 3 (50Plus)
Communicatie vanuit Commissaris van de Koning 
Rondvraag 4 (JA21)
Te weinig ruimte voor debat in de Staten door sturen op tijd in PS, niet toelaten interrupties in eerste termijn

Rondvraag 1
Hierbij is door de griffier toegelicht dat de werkwijze rondom het bepalen van de uitslag bij stakende stemmen per heden wordt 
aangepast, na ingewonnen juridisch advies (beschikbaar bij griffie) over het begrip 'voltallig'.
>Indien de stemmen staken en de vergadering is op dat moment voltallig, is het voorstel niet aangenomen (conform huidige 
werkwijze). 
>Als de vergadering niet voltallig was, moet het nemen van een besluit worden aangehouden tot een volgende vergadering. 
>Voltallig betekent een vergadering waarin alle leden waaruit de staten bestaan een stem hebben uitgebracht.
>Als een Statenlid zich heeft afgemeld, of er is een vacature,  is geen sprake van een voltallige vergadering. 
>In Flevoland is op dit moment sprake van lijstuitputting (we hebben maar 40 zetels, i.p.v. 41). Voor die situatie geldt dat de 
vergadering waarin 40 leden van PS van Flevoland een stem hebben uitgebracht als 'voltallige vergadering' kan worden 
aangemerkt. De vacature die is ontstaan kan namelijk in deze statenperiode niet meer worden ingevuld. 
>In de afgelopen Statenperiode zou bij 5 moties het besluit dienen te zijn aangehouden tot een volgende vergadering. Deze 5 
besluiten zijn rechtmatig tot stand gekomen.
Rondvraag 2
In het seniorenconvent  van 26 oktober is het introductieprogramma nieuwe staten besproken. Naar aanleiding daarvan is 
gevraagd of onder de fractievoorzitters gepeild kan worden naar het meest wenselijke moment voor het inwerkprogramma (nu 
gepland op de momenten van de statenacademies). Hieruit is het bestaande tijdstip naar voren gekomen (ma-avond 18:00-19:30 
uur).
Rondvraag 3
Het gesprek betreft communicatie vanuit de commissaris van de Koning en of dit vanuit het eigen secretariaat kan plaatsvinden of 
via de griffie. De conclusie is dat routering via de griffie logisch is. 
Rondvraag 4
Het gesprek betreft de vraag of genoemde regels voldoende  ruimte voor debat laten in de Staten. De voorzitter en vicevoorzitter 
geven sinds kort al meer ruimte voor  interrupties aan het einde van de eerste termijn. Verder wordt verkend of in de nieuwe 
Staten de vergadering wellicht eerder moeten beginnen. 

9-11-2022



Terugblik Statenvergadering 
oktober

Aanleiding
De afgelopen Statenvergadering bevatte  twee bijzonderheden: er werd gewerkt met twee vice-voorzitters en het Statenvoorstel over datacenters behaalde geen meerderheid.

Bespreekpunten
Hoe hebben deelnemers en voorzitters de  vergadering ervaren, zijn er leerpunten?

De vergadering blikt terug op de afgelopen Statenvergadering. Hierbij wordt besproken dat niet voor alle deelnemers aan de 
vergadering duidelijk was dat een afgesproken 'eindtijd' betekent dat het reeds ingezette agendapunt wordt afgewikkeld. 
Hierbij wordt ook besproken dat in het overleg tussen de Procedurecommissie en het college de overweging is gedeeld dat een 
evaluatie op het proces rondom het datacenter de moeite waard kan zijn. Het seniorenconvent onderschrijft dit.

Statenacademie december: 
diverse typen statenakkoorden

Aanleiding
In den lande hebben diverse raden en staten inmiddels ervaring  opgedaan met een raads- of statenakkoord. Niet alleen zijn er diverse verschijningsvormen ook de ervaringen zijn divers.

Bespreekpunten
a) Denkt u dat er voldoende animo is voor een Statenacademie waarbij de verschillende toepassingsvormen van Staten- en coalitieakkoorden worden toegelicht?
b) Is het een idee de statenacademie ook open te stellen voor andere partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen?

a)Er is voldoende animo voor een statenacademie over statenakkoorden.
b)Deze statenacademie mag ook open worden gesteld voor andere partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen. 
In plaats van december, heeft de vergadering een voorkeur voor januari.

Rondvraag a)benoemingen De vergadering blikt vooruit op de benoemingen in de Statenvergadering van 9 november.

26-10-2022
Aanpak verkiezingscampagne 
2023

Aanleiding:
Het Seniorenconvent heeft op 20 april 2022 de Statengriffier de opdracht gegeven tot het realiseren van het Projectplan Verkiezingen 2023. Onderdeel van het projectplan is het 
uitvoering geven aan een politiek neutrale opkomstcampagne. In voorliggende notitie worden de mogelijke opties voor de omvang en invulling van de campagne voorgelegd. Vanuit de 
expertise van de externe projectleider op het gebied van marketing en communicatie en de begeleidingscommissie als klankbordgroep, geven we graag duidelijk adviserend richting in de 
te voeren campagne. Na keuze door het seniorenconvent wordt een plan van aanpak uitgewerkt en uitgevoerd.

Bespreekpunten:
1. De uitgangspunten bij de ontwikkeling en uitrol van de verkiezingscampagne te onderschrijven
2. Een keuze te maken voor een campagne aanpak:
     a. Focus op online campagne (geadviseerde aanpak)
     b. Focus op fysiek campagne

Memo projectleider 
verkiezingen
#3024388

De vergadering onderschrijft de uitgangspunten en kiest overwegend voor variant a, met een focus op online. Daarbij zijn de 
volgende aandachtspunten verwoord:
>ook ruimte maken voor fysieke elementen 
> niet alleen inzet op de doelgroep 25-65 ook de oudere generatie beschouwen 
> een communicatiemix inzetten 
>benutten van de kracht van de combinatie, het fysieke deel is ook krachtig om dat je na de corona situatie weer naar de mensen 
toegaat; online het fysieke laten versterken, verbinding en herkenbaarheid vergroten
>geen fysieke debatten in gemeenten, wel op scholen
>Naast online campagne ook ruimte voor printcampagnes 
Nota bene:
50plus beschikt over informatie ten aanzien over doelgroepen. Deze wordt naar de begeleidingscommissie gestuurd. Indien hiertoe 
aanleiding is,  kan hierop evt. de strategie worden aanpast.

Tot slot komt ter sprake dan de NOS mogelijk geïnteresseerd is om vanuit het provinciehuis uit te zenden tijdens de verkiezingen. 
De vergadering geeft aan het wenselijk te vinden zich in een volgend seniorenconvent hierover te  kunnen uitspreken.

Introductieprogramma nieuwe 
Staten

Aanleiding
Het Seniorenconvent heeft op 20 april 2022 de Statengriffier de opdracht gegeven tot het realiseren van het Projectplan Verkiezingen 2023. Onderdeel van het projectplan is een 
Introductieprogramma voor de nieuwe Staten(periode) te ontwikkelen.

Bespreekpunten
a) Akkoord te gaan met de drie basisuitgangspunten (Doel, Aanpak, Planning) voor het introductieprogramma.
b) Aan te geven of u kunt instemmen met de programmering van het introductieprogramma, voor “Praktijk & Training” (uitgangspunt 4) en met de voorzet voor de programmering voor 
“Inhoud” (uitgangspunt 5). 

memo #3023455 Conform met uitzondering van het tijdstip van de statenacademie. De Griffie doet onder de fractievoorzitters een uitvraag over 
dag en tijdstip. Het voorstel dat de meeste stemmen behaalt wordt ingevoerd als dag en tijdstip voor de statenacademie.

Wijzigingen geheimhouding n.a.v. 
“Wet bevorderen integriteit en 
functioneren decentraal bestuur”

Aanleiding
Op 11 oktober 2022 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’ aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet in een aanvulling van 
de waarborgen ten aanzien van bestuurlijke integriteit. Onder andere door wijziging van de Provinciewet. Onderdeel van de wijziging is de geheimhoudingsregeling zoals die is 
opgenomen in de huidige artikelen 25, 55 en 91 van de Provinciewet. De ingangsdatum van de Wet wordt via nog te nemen Koninklijk Besluit bepaald.

Bespreekpunten
a) Kennis te nemen van de wetswijziging in de Provinciewet met betrekking tot het bekrachtigen en opheffen van geheimhouding.
b) Over te gaan tot het voorbereiden van een statenvoorstel ter wijziging van het reglement van orde met betrekking tot paragraaf 7: Beslotenheid en geheimhouding.
c) Uit te spreken over de voorkeursopties tot agendering van geheimhouding in de Statenvergaderingen.

Memo #3020928 Conform. De vergadering neemt kennis van de wetswijziging. Tav de voorgelegde uitvoeringsopties kiest de vergadering voor optie 
3:
Een lijst geheimhouding te hanteren, en deze op een zelfde wijze te agenderen en publiceren in de commissies en PS als de 
de lijst moties en toezeggingen. 
Deze lijst wordt gepubliceerd bij de commissievergaderingen, onder vermelding van het documentnummer, door wie 
geheimhouding is opgelegd, wanneer het aan 
de staten is gestuurd, op welke gronden geheimhouding is opgelegd, waarom die gronden van toepassing zijn en tot wanneer de 
geheimhouding van kracht is. Eéns per kwartaal wordt de lijst geheimhouding geagendeerd in PS. Voorafgaand geeft GS een 
advies aan in het document op welke stukken geheimhouding kan worden opgeheven. Deze lijst wordt geagendeerd in de 
commissies en daar kunnen de statenleden vragen stellen aan het college over het eventueel opheffen van geheimhouding op 
andere stukken. Dit wordt verwerkt in een statenvoorstel tot opheffen van geheimhouding op specifieke documenten. 
De vergadering geeft de volgende kanttekening mee: zij wensen het vraagstuk 'opheffen van geheimhouding'te allen tijde te 
kunnen agenderen, onder die voorwaarde wordt akkoord gegaan met één  maal per 3 maanden agenderen in de 
Statenvergadering. De griffie zal de benodigde uitwerking ter hand nemen.

Vervanging iPad Provinciale 
Staten

Aanleiding: 
Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Na de verkiezingen leveren de Statenleden en burgerleden uit de afgelopen Statenperiode hun iPad in en de nieuw 
geïnstalleerde Statenleden en burgerleden ontvangen nieuwe apparaten. De Statengriffie heeft de afdeling Informatievoorziening (IV) gevraagd een advies uit te brengen ten aanzien van 
het meest geschikte apparaat om ter beschikking te stellen, waarbij er rekening wordt gehouden met de functionele behoeften van de gebruikersgroep.

Bespreekpunten:
Ter vervanging van de iPad voor de nieuwe Provinciale Staten in 2023 een keuze te maken -en akkoord te gaan met bijbehorende kosten- uit de volgende opties:
a)	iPad Air, biedt nagenoeg dezelfde functionaliteiten als de huidige iPad en is de voordeligste optie
b)	iPad Pro 11, de actuele versie van de huidige iPad
c)	iPad Pro 12,9, biedt een groter scherm t.b.v. tekstverwerken en is de kostbaarste optie

Memo
#3020658

Bijlage 1 Business 
case - Vervanging 
iPad Provinciale 
Staten #2994646

Bijlage 2 - Overzicht 
verwachtingen 
specificaties iPad Pro 
2022 #3024713

De vergadering spreekt in meerderheid een voorkeur uit voor optie B en geeft daarbij als aandachtspunt mee in de introductie 
extra aandacht te besteden aan digi-vaardigheden en dit af te stemmen op alle niveau's (maatwerk)



Aan de slag met een digitale 
strategische agenda

Aanleiding 
De brief van GS aan PS en procedurecommissie van 7 april 2020 (#2576870) en het statenvoorstel ‘Van Lange Termijn Planning naar Strategische Agenda’(#2509424) zijn het vertrekpunt 
van deze notitie. Beslispunt 5 uit het genoemde statenvoorstel luidde: ‘een onderzoek te starten naar een digitale toepassing van de strategische agenda LTA (dashboard) waarbij de 
staten beschikken over een actueel, slagvaardig  en transparant digitaal sturingsinstrument.‘ Het statenvoorstel bevat in paragraaf 5 Digitaal Dashboard al enige concrete suggesties. Uw 
griffie en de ambtelijke organisatie hebben in de afgelopen periode de voor- en nadelen verkend en komen in onderhavige memo met een nader voorstel om te experimenteren.

Bespreekpunten
Hoe staan de fractievoorzitters tegenover een experiment voor de verdere realisatie van een strategische sturing aan de hand van een agenda en monitor voor PS  volgens de volgende te 
onderscheiden stappen:
a. Agendering: 
De agendering van de strategische thema’s inzichtelijk maken via een openbare digitale Lange Termijn Agenda.
b. Monitoring: 
Voor de monitoring van de strategische agenda naast de P&C-cyclus gebruik te maken van Feitelijk Flevoland, een bestaand instrument voor onder meer de Omgevingsvisie. Op grond van 
o.a. deze monitor kunnen Statenleden wensen voor agendering kenbaar te maken.
c. Gesprek: 
De P&C-cyclus als basis te gebruiken om de agendering van de strategische thema’s tussen de procedurecommissie en het college te bespreken en deze aan te vullen met 
agenderingsverzoeken vanuit de Staten. 
d. Vervolg:
In aanloop naar de Programmabegroting 2024 verdere ervaring op te doen met de openbare digitale Lange Termijn Agenda en de monitoring via de P&C cyclus en Feitelijk Flevoland. Op 
basis van deze ervaring zich medio 2023 uit te spreken over mogelijkheden om de strategische sturing te optimaliseren (optimalisatie agendering, monitoring en gesprekken)

Memo
#2836358

Bijlage 1: 2020 Brief 
aan 
Procedurecommissie 
PS aanpak 
strategische agenda 
#2576870

Bijlage 2: 
Statenvoorstel 
sturing door PS op 
een strategische 
agenda # 2509424

conform

Digitaal vergaderen na corona Aanleiding
De tijdelijke wet die digitaal vergaderen door decentrale overheden mogelijk maakte, kwam op 1 juli 2022 te vervallen. De Tweede Kamer wilde die tijdelijke wet niet voor de twaalfde 
keer op rij verlengen. Wat is de stand van zaken van het permanente wetsvoorstel? Hoe te handelen wanneer er dit jaar opnieuw een uitbraak van corona besmettingen plaatsvindt?

Beslispunten
Kennis nemen van de stand van zaken Wet digitaal vergaderen decentrale overheden

Memo #3024819 De vergadering heeft kennisgenomen van  de stand van zaken Wet digitaal vergaderen decentrale overheden
Deze stand van zaken luidt dat:
>De tijdelijke wet die digitaal vergaderen door decentrale 
overheden mogelijk maakte, per 1 juli 2022 is vervallen.
>De verwachting is dat het wetsvoorstel voor een permanente regeling voor digitale beraadslaging en besluitvorming in het eerste 
kwartaal van 2023 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Voorbereiding op herijking 
Planning en Control-cyclus

Aanleiding:
In het seniorenconvent van 28 april 2021 is een advies besproken ten aanzien van instellen van een commissie P&C (2741002). Het advies luidde: 
a) een gesprek te organiseren met GS over de invulling van de P&C cyclus;
b) de procedurecommissie verzoeken het gesprek onder a) door te vertalen naar de financiële agenda;
c) bespreek de gewenste rol van de accountant en hoe hieraan invulling te geven;
d) vertaal de financiële agenda naar een agenda voor ontwikkeling d.m.v. o.m. statenacademies;
e) organiseer een vervolg op de statenacademie van februari 2020.

Bespreekpunten:
1. Een herijking op de Planning & Control-cyclus door opvolging te geven aan het advies “uitkomsten rondvraag over Auditcommissie” behandeld in het seniorenconvent van 28 september 
2021 om in gesprek te gaan over;
      a. de invulling van de P&C cyclus; 
      b.de invulling van het opdrachtgeverschap van de accountant; en 
      c.het continue investeren in de kennisdeling bij Statenleden. 
2. Een Statenvoorstel voor de PS van 13 december voor te bereiden voor het instellen van een “Werkgroep P&C”.
3. De Werkgroep P&C de opdracht mee te geven om te komen tot een herijking van de Planning & Control-cyclus, een bijpassende invulling van het opdrachtgeverschap van de accountant 
en een continue investering in kennisdeling bij Statenleden en deze aan Provinciale Staten voor te leggen.
4. Een vertegenwoordiging van de Staten te laten deelnemen in de Werkgroep P&C, de werkgroep te laten bij staan door de Statengriffie en de accountant en gedeputeerde Hofstra en 
ambtelijke specialisten op het gebied van Planning & Control uit te nodigen bij de bespreking van de P&C cyclus. 
5. Aan te geven wie belangstelling heeft voor deelname in de Werkgroep P&C.

Memo
#2999070, 
Bijlage 1  memo 
Uitkomsten 
rondvraag over 
Auditcommissie  
#2741002

De vergadering stemt in met het voorstel, met dien verstande dat verzocht wordt het onderwerp op 7 november te agenderen in 
het overleg tussen de Procedurecommissie en het college, om te bezien of de processen die nu lopen n.a.v. de toezegging van 
gedeputeerde Hofstra (herijking proces rondom zomernota en andere 'Planning & Control stukken' ) en dit voorstel mogelijkerwijs 
in 1 proces kunnen worden verder gebracht.

Rondvraag a) Groenlinks geeft aan spoedig met een aanbeveling te komen voor een kanditaat gedeputeerde ter vervanging van gedeputeerde Smelink die de provincie per 15 november 2022 gaat 
verlaten.
b) De adjunct-griffier geeft aan dat de eerdere wens om de Rietkerkzaal te gebruiken voor commissievergaderingen wordt betrokken in de ateliersessies (16, 23 en 30 nov) voor de 
verbouwing van de begaande grond.

Conform

schriftelijke consultatie

Schriftelijke consultatie: 16-09-
2022 Programmabegroting 2023 
PS/Statengriffie

Geachte fractievoorzitters,

Hierbij legt de Statengriffie u de concept tekst voor de Programmabegroting 2023 onderdeel PS/Statengriffie voor (zie bijlage).
De concepttekst heeft betrekking op de “Inleiding” en “Activiteiten 2023”. 
De teksten m.b.t. het “Beoogd effect” en het “Doel 2019-2023” zijn gedurende de statenperiode gelijk en bijgevoegd voor een volledig inzicht.

Het verzoek is uiterlijk 21 september te reageren indien u op- of aanmerkingen heeft.

Conform, aangevuld met enkele redactionele wijzigingen en de toevoeging bij de activiteiten 2023:
•	Versterken van de informatiepositie van Provinciale Staten en de Flevolandse samenleving door een interactief Statenportaal te 
ontwikkelen met onder andere een ordening naar politieke en strategische thema’s.  
•	Faciliteren van gesprekken om de informatiebehoefte in kaart te brengen met als mogelijk resultaat de herijking van het 
handvest actieve informatieplicht.

Schriftelijke consultatie: 13-09-
2022 Spreektijden 
Programmabegroting 2023

Geachte fractievoorzitters,
Conform het RvO artikel 18 lid 12 wordt voor de bespreking van de Programmabegroting de spreektijd afgestemd met het seniorenconvent.
Gehoord de Procedurecommissie van afgelopen maandag 12 september stellen we u voor:
-  een spreektijd van 7 minuten per fractie te hanteren voor oordeelsvormende behandeling op 26 oktober en besluitvorming in PS op 9 november. 
De spreektijd geldt voor twee termijnen samen, is exclusief interrupties en meerdere woordvoerders per fractie zijn toegestaan.  
De bundel voor de “Integrale commissie 26 oktober 2022– Programmabegroting 2023” wordt 13 oktober gepubliceerd. 
Omdat vóór 13 oktober geen seniorenconvent gepland is, ontvangt u deze schriftelijke consultatie met het verzoek om uiterlijk 12 oktober te reageren.

Bij geen reactie, gaan we ervan uit dat u akkoord bent met de spreektijden. 

Conform

14-9-2022 heeft geen doorgang gevonden

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 
#2967436

conform



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  
#2967660

conform

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  #2968501 conform

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.

memo #2967596 conform, de fracties zijn positief over een praktische handreiking of  wegwijzer bijvoorbeeld in de vorm van een escalatieladder. 
Een bijeenkomst voor het delen van ervaringen wordt als positief ervaren. Goed ook e.e.a. vóór de verkiezingen op te pakken. Er 
wordt geadviseerd gebruik te maken van de ervaringen van de gemeente Almere. Verder wordt geadviseerd contact te leggen met 
de organisatie ESS. Verder wordt ook aandacht gevraagd voor preventie. Tenslotte geeft één van de fracties aan dat het prettig 
was geweest tevoren op de hoogte te zijn van het boerenprotest van de afgelopen statenvergader+E16ing .  

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.

memo #2968504 conform

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?

Het punt spoedmededelingen is besproken. Hierbij is stilgestaan bij hoe een 'spoed'mededeling door verschillende fracties ervaren 
wordt. Aan College en  PC wordt de suggestie meegegeven  te werken met twee soorten mededelingen (indien noodgedwongen 
buiten de LIS om moet worden verzonden): 'de nagezonden mededeling'en 'de spoedmededeling'.

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? 

Het punt deelname aan dialoogsessies en statenconferentie is besproken. De fracties delen de redenen waarom men tussentijds 
weleens is afgehaakt en hoe dit te veranderen is. 

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

Niet besproken, wordt doorgeschoven naar een volgend seniorenconvent

 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  ‘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  #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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