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1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Verslag 19 mei 2021   

Actiepunten: nog terugkomen op invullen enquête. 
Secretaris en griffie doen datumvoorstellen voor nieuwe reeks overleggen na de zomer. 
 

4. Mededelingen 
Geen 

 
5. Pilot ‘voorkantsturing & economie’ 

 
5.1 korte vooruitblik EMS 2 juni en 16 juni 

a. Opzet programma werksessie  

Respons op de enquête lijkt kleiner dan die in werkelijkheid is.  

Leerpunt is dat aankondiging/uitnodiging peiling via mail niet succesvol is. In ieder 

geval volgende keer duidelijk in de stukken zetten dat er een . Alsnog laten invullen 

en bespreken op 16 juni. 

opzet vanmiddag: inleiding voorzitter wg (stap terug in proces), dan peiling / 

Mentimeter tijdens de commissie met de aanwezigen. Overige leden vullen uiterlijk 

vrijdag de enquête in. Vervolgens verder met de thema’s die vooraf aangemerkt 

zijn via de enquête door partijen die wel hebben ingevuld.  

Opzet 16 juni: oa spreken over rol/taakopvatting. Thema centraal of taak centraal? 

Stukken tbv commissie 16 juni worden pas verzonden op 10 juni (nazending). 

b. Introductie door lid werkgroep vervalt 

5.2 extra data voor sessies samenleving en experts 

a. Is de werkgroep akkoord om verzoek aan griffie te doen? 

Akkoord. Wel zorg of er voldoende animo voor is. Minimaal 10 personen per sessie. 

Alvast sprekers/onderwerpen aankondigen bij de desbetreffende data 

5.3 terugkoppeling presentatie en gesprek GS 

Het was een mooi gesprek. De evaluatie van dit traject kan worden gebruikt richting de 

statenverkiezingen, bijvoorbeeld in een aangepast RvO. 
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5.4 “enquête” t.b.v. het lerend proces voor geheel PS (bijlage) 

a. Vul de enquête voor jezelf in.  

b. Geef redactioneel commentaar: Aanvullingen/aanpassing inhoud 

c. Hoe gaan we de enquête uitzetten? 

6. Bestuurlijk proces: Bestuurlijke vernieuwing en participatie 
Schuift door ivm tijdgebrek 
 

7. Rondvraag 
Geen vragen 

 
8. Sluiting  

 
 

Actielijst per 2 juni 2021 

• Verzoek aan leden werkgroep om schriftelijk te reageren op reflectievragen (mini-enquête).  

• Mededeling in nieuwsbrief aan PS dat Willem is gestopt en dat er ruimte is in de werkgroep. 

(griffie) 

• Nieuwe vergaderdata voor na de zomer 2021 worden voorgelegd aan de werkgroep 


