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Verslag Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing van 16 juni 2021
Locatie: Digitaal in Teams
Tijd: 10.00 -11.30 uur
1. Opening
Secretaris sluit later aan ivm andere verplichtingen.
Dhr Khedoe heeft zich afgemeld.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld
3. Verslag 9 juni 2021
Geen opmerkingen
4. Mededelingen
Verzoek van o.a. voorzitter om vergadering om 11 uur af te ronden ivm volle statenagenda.
5. Pilot ‘voorkantsturing & economie’
5.1 vooruitblik 16 juni
Opzet van werksessie wordt kort toegelicht. 3 fracties hebben een pitch thema opgegeven.
Werkgroep bespreekt optie om 4e tijdvak als ‘last-minute’ pitch mogelijkheid aan te
bieden. Geconcludeerd wordt dat met de instructie vooraf voldoende gelegenheid is
geboden aan fracties om mee te doen. Besloten wordt de tijd die hiermee overblijft te
besteden aan de “wortel en stok” en de commissie de gelegenheid te geven vragen te
stellen over de provinciale rollen.
5.2 opzet open uitnodiging
De werkgroep zal een open uitnodiging aan alle Staten- en burgerleden doen om te
reflecteren op het proces tot nu toe. In de commissie zal deze oproep worden ambtelijke
worden gedaan. 30 juni lijkt geschikt voor een extra moment. Kort na de vergadering blijkt
30 juni geen optie en is besloten de open uitnodiging te doen voor de bestaande werkgroep
vergadering op 23 juni. Deze zal in Pexip worden gehouden.
6. Bestuurlijk proces: Bestuurlijke vernieuwing en participatie (30 min)
Er wordt kort stilgestaan bij bestuurlijke vernieuwing en participatie. Ambtelijk zijn al
bijeenkomsten georganiseerd om in beeld te brengen welke activiteiten de provincie al
onderneemt op het gebied van participatie. Daarnaast loopt ook het bestuurlijke traject.
Aan de werkgroep leden wordt gevraagd welke rol men ziet voor PS, GS en de werkgroep.
Het wordt van groot belang geacht dat Statenleden als volksvertegenwoordiger zelf met de
omgeving spreken. Een idee is om met de Statenleden inspirerende sessies te houden om op
ideeën te worden gebracht. Benadrukt wordt dat ook GS betrokken is bij dit proces en
aanwezig is bij deze inspiratiesessies. Bij de visieontwikkeling moet er nauwe afstemming
zijn tussen PS, GS en omgeving: je moet elkaar niet verrassen!. Tenslotte wordt aandacht
gevraagd voor de relatie met de werkgroep dialoog.
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7. Leerlogboek
Niet behandeld.
8. Rondvraag / sluiting (5 min)
Geen gebruik gemaakt van de rondvraag

