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1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Verslag 23 juni 2021 (bijlage)  
Geen opmerkingen 
 

4. Mededelingen 
Fijn dat gedeputeerde Smelik aanwezig kan zijn. 
Jammer dat sessie van 28 juni is gecanceld. Dit komt aan de orde bij punt 5.c en/of 5.d 

 
5. Pilot ‘voorkantsturing & economie’ 

Tijd: 40 minuten totaal 

a. format kaderstelling - 80% versie opdracht 
Een ander antoniem voor ‘betrouwbare overheid’ wordt nog nader overwogen. 
Gesproken wordt over wenselijkheid om uitkomsten peiling (prioritering) integraal 
overnemen in Statenvoorstel en hoe dat gaat zijn als er amendementen worden 
ingediend. Dit is aan de Statenleden zelf. Daarom zaak om peiling goed door te 
spreken binnen de fracties.  

b. opzet consolidatiesessie incl instructie statenleden (20 min a+b) 
verslag feedbacksessie kort - hoofdlijnen (5 min) 

c. verdiepingssessies, hoe verder? - o.a. gecancelde sessie 28-6 en optie 30-8 (10 min) 
d. leren van vervolg - evaluatievoorstel interviews fracties en inloop uurtjes op 

provinciehuis. periode half sept - eind okt. (5 min) 

6. Bestuurlijke vernieuwing algemeen 
Tijd: 40 minuten totaal 

a. palet bestuurlijke vernieuwing en de rol van de werkgroep (10 min) 
 

i. Er liggen al bouwstenen, programma bestuurlijke vernieuwing om dingen die 
al gebeuren in context te plaatsen en nieuwe dingen toe te voegen. 
Natuurlijk niet doen zonder tussenkomst van de Staten. We moeten elkaar 
in ieder geval niet verrassen, dus samen met de Staten ontwikkelen, 
eventueel ook met inwoners. QSPD biedt inzicht. Niet een heel intensief 
proces (is al veel gedaan, we beginnen niet bij 0) maar wel optrekken met 
Staten. Hoe gaan we de Staten betrekken? RES is een onderwerp dat via de 
werkgroep BV kan lopen. Hoe kijk je naar lopende/nieuwe 
participatietrajecten? 
 

ii. Belangrijk om eerst te evalueren hoe het is gegaan, voordat we andere 
thema’s pakken. Samenstelling werkgroep hoeft geen constante te zijn. Bij 
RES kan het ook een andere club mensen zijn (woordvoerders?). Wellicht 
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deelname rouleren op onderwerp? Geldt ook voor participatie met inwoners. 
Is lastiger te organiseren, maar wel goed om na te denken over hoe je 
inwoners kan betrekken. 
 

iii. Eerst deze klus afmaken. Eigenlijk heel knap dat GS PS in stelling brengt. 
Wel voeling houden, maar op tijd loslaten. RES: zou mooi zijn als we bij de 
RES helemaal geen WG BV nodig hebben. Peiling vooraf, gesprek met 
inwoners, … onszelf als werkgroep uiteindelijk overbodig maken.  
 

iv. Wellicht dat Statenleden die betrokken zijn bij QSPD ook kunnen 
meedenken met BV? Er zal altijd iets van werkgroep nodig blijven voor 
ondersteuning.  
 

v. Programma bestuurlijke vernieuwing als object: dan andere mensen zoeken? 
Maak het tastbaar, moeilijk voor Statenleden om alleen op proces te 
denken.  
 

vi. We ziten ambtelijk in fase dat randjes van de puzzel gelegd zijn, 
initiatieven erin zetten. Heel graag de randjes van de puzzel bespreken en 
initiatieven. Is dit het, missen we nog wat…? We willen niet met kant en 
klaar programma komen, maar voorkantsturing mogelijk maken. We gaan 
door, maar de samenstelling kan veranderen.  
 

vii. Reflecties/vragen: 
1. Statenleden zijn niet de politiek ingegaan voor bestuurlijke 

vernieuwing. 
2. Zitten we wel op dezelfde koers van wat wij bestuurlijke 

vernieuwing vinden? Hebben we dat ooit gehad? Aviodrome, 
participatiesessie in de commissie in oktober 2020, … Misschien 
nodig om hier weer het gesprek over te hebben in de Staten. 

3. binnen de Staten ook niet altijd helder wat de rolopvatting is van 
het Statenlid. Dat wisselt. Ook binnen de Staten wel eens dat 
gesprek over hoe je het lidmaatschap invult? Onderlinge dialoog?  
Aandacht voor hebben bij Statenconferentie.  
 

b. organisatie initiatief PS: rol werkgroep, PS, griffie en ambtelijke organisatie 
daarbij(10 min) 

c. algemeen evaluatie werkgroep/werkwijze werkgroep (15 min) 
i. samenstelling WG 
ii. frequentie/ ritme 
iii. duur en moment vergadering 
iv. agenda/ inhoud - soort onderwerpen die besproken worden 

d. vooruitblik 2021 – 2022 (5 min) 
 

7. Leerlogboek (5 min) 

 

8. Rondvraag / sluiting  

 


