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Update 29 januari: 

Vervallen agendapunt: Interbestuurlijk Toezicht – aanpassing Bestuursovereenkomst (BEELDVORMING) 

Portefeuillehouder Rijsberman is verhinderd vanwege verplichtingen in Brussel. De portefeuillehouder is tot de conclusie 

gekomen dat het wenselijk is dat hijzelf bij de behandeling in de commissie aanwezig is, aangezien hij de bestuurlijke 

gesprekken met de gemeenten over het IBT voert, regulier en voor de herziening van de IBT overeenkomst. Hij vindt niet 

wenselijk om zich op dit onderwerp te laten vervangen. Dit heeft ons doen besluiten om het agendapunt van de agenda te 

halen. Wij zijn in gesprek met de heer Rijsberman voor een alternatief. 

 

Toelichting op de agenda, afwijkingen LTP 

 

Statenvoorstellen Omgaan met Procedures & Reglement van Orde  

Het statenvoorstel Omgaan met procedure 'wensen en bedenkingen', 'experimentenkader', 'vrijgeven voor 

inspraak/zienswijzen' en 'initiatiefvoorstel' + het statenvoorstel vaststellen Reglement van Orde Provinciale Staten 2018 

staan niet op de agenda van de commissie Bestuur van 6 februari. Dit is afwijkend van de Lange Termijn Planning. De beide 

voorstellen zijn in het Seniorenconvent van 14 november besproken en daarna voor reactie aan Gedeputeerde Staten 

voorgelegd. De besluitvorming in GS heeft nog niet plaats kunnen vinden.  

Dit heeft de agendacommissie doen besluiten om de beide stukken nu niet te agenderen in de commissie Bestuur. De 

behandelingen van de onderwerpen zal in de nieuwe Statenperiode plaatsvinden. 

 

Agendering Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer (Beeld – en Oordeelsvormend) 

De programmaraad Randstedelijke Rekenkamer heeft in mei 2018 besloten om de geplande externe evaluatie van de 

Randstedelijke Rekenkamer te vervroegen zodat de PS- en GS-leden uit de huidige Statenperiode hier nog actief bij 

betrokken kunnen worden. De ad-hoc begeleidingscommissie van de evaluatie bestond uit de programmaraadsleden Jellema 

(Noord-Holland), Van der Bent (Zuid-Holland), Boelhouwer (Utrecht) en De Jager (Flevoland). 

De betreffende evaluatie is uitgevoerd door I&O research en is maandag 28 januari beschikbaar gekomen. In de commissie 

Bestuur van 9 januari is bij de mededelingen aangekondigd dat de evaluatie een nazending zal zijn. 

Om in de laatste PS vergadering van deze periode een voorstel voor te leggen staat de evaluatie vandaag zowel 

beeldvormend als oordeelsvormend op de agenda. 

 

Viering van 100 jaar Zuiderzeewet 

Gedeputeerde Rijsberman wil graag aan de commissie rapporten over de afronding van het project “viering van 100 jaar 

Zuiderzeewet”. Ondanks dat het niet op de LTP stond heeft de agendacommissie hier, gezien de rest van de agenda, de 

ruimte voor geboden. 

 

Rapporteurschap (OFGV) 

In de commissie Ruimte van 6 februari staat het onderwerp Rapporteurschap (specifiek OFGV) oordeelsvormend op de 

agenda. In 2018 heeft de commissie Ruimte het onderwerp rolverduidelijking PS bij Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en 

Vechtstreek geprioriteerd. Vervolgens heeft een klankbordgroep vanuit Provinciale Staten het onderzoek begeleid. In de 

Klankbordgroep “Evaluatie OFGV”, met vertegenwoordigers vanuit de Statencommissies Ruimte en Bestuur is het proces 

richting de totstandkoming van een eindrapportage begeleid. Een van de aanbevelingen is om het rapporteurschap in te 

voeren. De conclusies en aanbevelingen zijn in een statenvoorstel opgenomen (agenda PS 27 februari) 

 

Overige agendapunten zijn regulier agendapunten 

- vaststelling fractievergoedingen 2018: jaarlijks terugkerend agendapunt (agenda PS 27 februari) 

- IPO-AV 14 februari: laatste IPO-AV vergadering van deze periode 

- opschonen Lijst Moties & Toezeggingen (agenda PS 27 februari)  
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