
 
  Memo  

 

Datum 

Aan 

Afdeling 

Van 

Doorkiesnummer 

Betreft 

 

Afschrift 

 

 

 

 Registratienummer: 

Opmerkingen 

 
 
 
 
 

 

 

Evaluatie Statencommissies 2017 
 
Aanleiding 
 
Conform ons RvO PS artikel 2 lid 7  is besloten, dat halverwege deze periode er een evaluatie van 
het functioneren van de Statencommissies plaats vindt. Op initiatief van de commissievoorzitters, 
heeft deze evaluatie in de 4 afzonderlijke commissies in de maanden januari, februari en maart 
2017 mondeling plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van onafhankelijke gespreksleiders en 
een gespreksformat. De voorzitters leggen hun conclusies en aanbevelingen voor aan het 
Seniorenconvent. 
In mei 2016 heeft het Seniorenconvent zich reeds gebogen over diverse knelpunten die door de 
commissievoorzitters zijn gesignaleerd. Deze komen grotendeels terug in de resultaten van de 
evaluatie door de commissies. Het Seniorenconvent heeft toen geoordeeld dat de voorzitter en 
griffier van PS, alsmede de agendacommissies, mandaat hebben om te sturen op zowel inhoud als 
proces.  
 
Resultaten 
 

1. Algemeen oordeel over het functioneren van de commissies en commissievoorzitters 
 
De leden van de 4 commissies, oordelen in zijn algemeenheid positief over het functioneren van de 
commissies. Een tweetal commissies benadrukken de prettige omgangsvormen onderling.  
Tevens wordt door een tweetal commissies aangegeven dat er meer gestuurd kan worden op het 
onderlinge debat op hoofdlijnen. 
Over het functioneren van de voorzitters wordt door een meerderheid van de commissieleden  
positief geoordeeld. Over het algemeen bieden de voorzitters voldoende ruimte voor ieders inbreng 
en functioneren zij onafhankelijk. De stijlen van de 4 voorzitters lopen weliswaar uiteen, maar dit 
leidt in geen van de commissies tot disfunctioneren van de commissie. Iedere commissie heeft 
immers haar eigen dynamiek. Op sommige momenten is voorzitters te kennen gegeven politiek te 
bedrijven en partijdig te zijn, maar dit blijkt eerder incidenteel van aard dan een algemeen beeld.  
 

2. Agendering en agendacommissie 
 
Halverwege deze Statenperiode constateren de commissies dat er meer rust in de 
commissieagenda’s is ontstaan. De geplande en op de agenda vermelde bespreektijden per 
agendapunt worden over het algemeen gehaald. Dit is mede het gevolg van een goede voorbereiding 
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in de agendacommissies, die in deze Statenperiode haar intrede hebben gedaan. Aandachtspunt 
hierbij is de regelmatige afwezigheid van portefeuillehouders in de agendacommissies, wat de 
voorzitters heeft doen besluiten geen vervanging door ambtelijk medewerkers meer toe te staan. 
Het gebruik van de memo’s agendacommissie, waarin vooraf onder meer behandelvoorstellen aan 
de commissie worden voorgelegd, werkt goed.  
Ten aanzien van de toedeling van beleidsthema’s naar de verschillende commissies, constateert de 
commissie Ruimte dat de agenda van deze commissie (te) mager en dun is. De vraag wordt dan ook 
opgeworpen of er geen herschikking van de thema’s over de commissies plaats dient te vinden, dan 
wel of de commissies Ruimte en Duurzaamheid niet kunnen worden samengevoegd.  
 

3.  Kwaliteit en beschikbaarheid vergaderstukken 
 
Over de kwaliteit van de vergaderstukken wordt wisselend geoordeeld. Het betreft onder meer de 
formulering van de beslispunten en het onvoldoende vermelden van alternatieven en risico’s in 
Statenvoorstellen. In de bewaking van de kwaliteit van Statenvoorstellen dienen de 
agendacommissies een rol te spelen. Voorwaarde is dat deze op een eerder moment dan nu 
beschikking krijgen over de stukken en dus niet nadat de stukken reeds door GS zijn geaccordeerd. 
In een tweetal commissies is aangegeven dat nazendingen slechts bij hoge uitzondering moeten 
worden toegestaan. Uitgangspunt moet zijn dat na publicatie van de agenda, geen nazendingen 
meer plaats vinden. De commissie Bestuur doet het voorstel agendapunten van de agenda te 
schrappen als de stukken niet compleet en tijdig zijn aangeleverd. 
 

4. BOB model 
 
Er is in de commissies uitvoerig stil gestaan bij de vormvrije beeldvormende fase in het 
besluitvormingsproces. De wijze waarop de beeldvorming wordt ingericht, is nog steeds onderwerp 
van discussie.  
Het betreft onder meer nut en noodzaak van (te) uitvoerige mondelinge presentaties, het ontbreken 
van stukken ter voorbereiding op een beeldvormend agendapunt en een onvoldoende helder 
onderscheid tussen beeld- en oordeelsvorming. Het algemene beeld uit de evaluatie is dat de 
beeldvorming compacter moet, altijd een relatie moet hebben met latere oordeelsvorming en er 
altijd stukken ter voorbereiding in de bundel opgenomen moeten worden (minimaal de te houden 
presentatie). Dit laatste betekent dat er geen doublure mag zijn tussen wat de commissie vooraf 
heeft kunnen lezen en wat wordt gepresenteerd. De commissie Bestuur vult aan dat collegeleden 
een actievere rol dienen te vervullen in de beeldvormende fase en dit niet hoofdzakelijk ambtelijk 
te laten uitvoeren.  
Een drietal commissies pleiten er voor technische vragen zoveel als mogelijk voorafgaand aan de 
commissievergadering te stellen en eveneens de antwoorden vooraf beschikbaar te stellen. De 
commissievergadering wordt dan niet met technische vragen belast, hetgeen de behandeling ten 
goede komt.    
De nieuwe interactieve werkvormen, waarmee sinds 2016 in de commissies wordt 
geëxperimenteerd, worden positief gewaardeerd. Dit heeft zowel betrekking op de beeldvormende 
als oordeelsvormende fase.         
 

5. Vergadertijd en facilitaire voorzieningen 
 
Een tweetal commissies zijn tevreden met  het besluit van het Seniorenconvent van 8 februari 2017 
dat het aanvangstijdstip van de commissievergaderingen afhankelijk dient te zijn van de agenda. Bij 
een volle agenda is het aanvangstijdstip 15.30 u. Bij een korte agenda, is het aanvangstijdstip 19.00 
u. Dit ter beoordeling van de agendacommissies. 
De facilitaire voorzieningen ten behoeve van de commissievergaderingen worden positief en 
toereikend gewaardeerd.  
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Conclusie en aanbevelingen 
 

1. In zijn algemeenheid zijn de commissies tevreden over het eigen functioneren en het 
functioneren van de voorzitters. 
Aanbeveling: Continueren van de ingeslagen weg, waarbij de commissievoorzitters worden 
opgeroepen het onderlinge debat op hoofdlijnen, in de commissies te stimuleren 

2. Mede door de agendacommissies, is er meer rust in de agenda’s en worden de vooraf 
bepaalde behandeltijden beter gehaald. 
Aanbeveling: Het gebruik van memo’s agendacommissie (zie artikel 3 lid 6 RvO) door de 
agendacommissies te continueren. 

3. Er is een onbalans in de themaverdeling en agendadruk tussen de 4 commissies. Met name 
de commissie Ruimte heeft een te beperkte agenda. 
Aanbeveling: voorstel ontwikkelen voor herschikking van de thema’s binnen de commissies.  

4. De kwaliteit van de vergaderstukken is wisselend. PS is onvoldoende in staat deze kwaliteit 
tijdig te beoordelen en daar sturing aan te geven.  
Aanbeveling: De agendacommissies In overleg te laten treden met GS over de 
kwaliteitsborging van Statenvoorstellen en de rol van agendacommissies/PS hier in. 

5. Nazending van vergaderstukken uitsluitend bij hoge uitzondering toe staan. 
Aanbeveling: De agendacommissies met GS in overleg te laten treden teneinde de 
overeengekomen stukkenstroom beter te borgen en strikte uitzonderingssituaties in het 
RvO vast te leggen 

6. De vormvrije beeldvormende fase van het besluitvormingsproces moet compacter en beter 
gemotiveerd worden ingericht.  
Aanbevelingen: 
6.1 De agendacommissies de opdracht geven uitsluitend inhoudelijk gemotiveerde 

beeldvorming te agenderen 
6.2 Uitsluitend beeldvorming te agenderen die een vervolg krijgt in oordeelsvorming en 

“losse” beeldvorming bij uitzondering toe te staan als schriftelijke 
informatievoorziening niet voldoet. 

6.3 Geagendeerde beeldvorming altijd vergezeld te doen gaan van voorbereidende stukken, 
met tenminste de tekst van een presentatie tijdig in de vergaderbundel. 

6.4 Te onderzoeken op welke wijze technische vragen aan en antwoorden van GS vooraf 
aan de commissievergadering kunnen worden gesteld en verstrekt en hoe dit kan passen 
binnen de stukkenstroom en bijbehorende deadlines.    

6.5 Zowel de commissies als GS uit te nodigen het gebruik van alternatieve interactieve 
werkvormen te continueren, in samenspraak met de agendacommissies. 

 
Voorstel voor vervolg 
 
In lijn met het oordeel van het Seniorenconvent in mei 2016, de agendacommissies in overleg te 
laten treden met het college van GS over de conclusies van de evaluatie, onder 
verantwoordelijkheid van de voorzitter en griffier van PS.  
 


