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1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

Geen opmerkingen 

 

3. Verslag 14 april 2021 (bijlage) (5 min) 

• Actiepunten op pagina 3 samenvoegen met die van pagina 8? 

• Verslag gaat volgende keer op hoofdlijnen zonder namen erin. 

• leerpuntenlogboek: reflectievragen als mini enquête; suggestie om een gedeeld 

leerpuntenlogboek op gezamenlijke ruimte te hangen 

• Documenten in Teams zetten 

 

4. Mededelingen (5 min) 

a. voortgang 'participatie’ (mondeling) 

Aandachtspunt is dat (voldoende) deelname vanuit Staten onder druk staat. Dit zou 

tot vertraging kunnen leiden. Gepoogd wordt nog een moment in te plannen voor 

het reces. Anders na reces (in)sprekers tijdens integrale commissie EMS om tot 

quorum Staten/Commissieleden te komen?  

Conclusie: Als de agendadruk maakt dat we interen op legitimiteit en/ of op de 

kwalitatieve inhoud van de opdrachtformulering (omdat participatie nog niet is 

gelukt) van moeten we wellicht de planning schuiven. Ook dit is onderdeel van 

bestuurlijke vernieuwing! Dan moeten we dit wel voorstellen bij PS (met timeline), 

en dan een mededeling aan GS (gezien toezegging vanuit GS). 

 

Afspraak: 

We pogen alsnog met de PS-leden tot een programma voor reces te komen. 

Mocht dit toch niet lukken dan maakt mini-kernteam een PS voorstel voor vertraging 

tbv kwaliteit inclusief een gewijzigde planning (waarbij bijvoorbeeld de participatie 

in EMS tijd organiseren ipv parallel aan de nu geplande EMS sessies). 
 

5. Pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid 

 

5.1 Definitief programma EMS 2 juni-6 (bijlagen) (15 min) 

a. hoe omgaan met verdeling dialoogtijd? 
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b. akkoord op programma? 

 

• Peiling vooraf kan mensen al aan het denken zetten. 
 

• Prioritering door Statenleden later nog kunnen wijzigen als nieuwe 
informatie volgt…? 
 

• peiling na afloop, maar nog wel voor de 16e juni? 
 

• Mocht het uitlopen, dan kan er nog een derde peiling volgen die wordt 
verwerkt in de definitieve opdracht. 

 

5.2 ‘Format’ opdracht PS >>GS (bijlage) (15 min) 

a. inhoudelijk reactie van WG 

Verpakking terwijl we nog niet weten wat er in zit. Nog even op puzzelen. 

b. planning statenvoorstel na reces en extra consolidatiemoment (mondeling) 

 

5.3 Reflectie en legitimiteitsmeting (bijlage) (15 min) 

a. akkoord met de opzet? 

schuift door naar 19 mei… 

b. oordeel huidige legitimiteit (onderdeel reflectievragen) 

 

5.4 Reflectievragen totaal proces “mini enquête” voor geheel PS (bijlage) (15 min) 

a. aanvullingen inhoud 

Verzoek aan leden werkgroep om hier schriftelijk op te reageren. Weer agenderen 

op 19 mei! 

b. hoe uitzetten gericht op respons 

c. hoe omgaan met anonimiteit 

 

6. Rondvraag / sluiting (5 min) 

Op 2 en 16 juni beginnen de commissies wellicht al om 14 uur, dus dan is om 13 uur 

beginnen wat te laat. Mogelijk vervroegt het aanvangstijdstip van de werkgroep dan naar 10 

uur. 

Stilstaan bij lessen? Opzet leerlogboek…? Vast agendapunt om de vergadering als onderwerp 

vlak voor de rondvraag? Actie: opnemen in de agendering!  

Verzoek om digitale Teams-omgeving bij te werken! 


