
 

 

 

  V e r s l a g  

 
 
 Registratienummer: 

2849031 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

Agendapunt 7 als eerste, daarna 6 en dan 5. 

 

3. Verslag 1 september 2021 (bijlage)  

Geen opmerkingen 

 

4. Mededelingen 

 
5. Voortgang werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

Tijd: 15 minuten totaal 

a. Opdracht werkgroep (bijlage) 

Opdracht werkgroep geldt tot de verkiezingen. Werkgroep bespreekt proces voor, 

de procedurecommissie beslist over behandeling in PS. 

b. Vergaderfrequentie en -tijdstip werkgroep 

Nu nog even laten staan, daarna inzoomen over vorm en inhoud evaluatie. Na 

gesprek met procedurecommissie en toezenden stuk ‘concept-bestuursopdracht BV. 

c. Fysiek of digitaal vergaderen? 

Voorlopig nog digitaal. Wellicht fysiek als we een keer een brainstorm hebben. 

d. Bemensing werkgroep 

Koppelen aan discussie over mandaat werkgroep. 

 

6. Bestuurlijke proces bestuurlijke vernieuwing nav concept-bestuursopdracht (bijlage) 

Tijd: 15 minuten totaal 

a. Voorstel bespreken in Commissie EMS in november: 

i. Welke vragen bespreken we met PS?  

Eens om opdracht op te halen in PS? Welke dialogen/trialogen/quadrologen 

kunnen we voeren met elkaar? Ook bredere onderwerpen bespreken over de 

vraag.  

Waarom een bestuursopdracht? Antwoord: We kunnen het programma 

Bestuurlijke vernieuwing als GS ‘ouderwets’ voorleggen aan PS. Maar we 

willen aan de voorkant meekrijgen van PS wat men belangrijk vindt.  
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Er is meer nodig dan een opdracht op papier. Maar ook inspirerende 

verhalen nodig waarom we als PS aan voorkantsturing doen, de 

maatschappij erbij moeten betrekken (zoals Ferenc van Damme deed bij 

Statenleergang). Is nodig om enthousiasme van PS te krijgen. Langs fracties 

gaan en dingen ophalen?  

Evaluatie van economisch beleid moeten we ook nog organiseren. 

ii. Wat zou een geschikte werkvorm zijn voor deze bespreking? 

Er blijkt een bijlage te ontbreken bij de stukken, waardoor het gesprek 

lastiger verloopt. Sowieso lijkt het ingewikkeld om voorkantsturing over 

voorkantsturing te gaan hebben. Bij Economisch beleid hebben we een 

aantal iteraties gehad, die moeten leiden tot een concreet resultaat. Dat 

moet nog worden geëvalueerd. Misschien dan pas nadenken hoe hier in de 

toekomst mee verder? Hoe zit het met het mandaat van de werkgroep 

Bestuurlijke vernieuwing? Opdracht werkgroep geldt tot de verkiezingen. 

Trajecten vragen om intensieve betrokkenheid PS. Zoektocht naar wat we 

verstaan onder bestuurlijke vernieuwing; de drie pijlers (relatie provincie 

met omgeving, relatie provincie met mede-overheden en relatie PS-GS) zijn 

er, maar waar liggen de prioriteiten van PS? Eén van de doelen is om 

gedeeld eigenaarschap te creëren tussen PS en GS over het onderwerp 

bestuurlijke vernieuwing. 

 

7. Pilot ‘voorkantsturing & economie’ 

a. voorbereiden bespreking met procedurecommissie op 27-9 
Wat zijn de verwachtingen? Procedurecommissie is er om Staten in stelling te 
brengen. Vanuit die invalshoek het gesprek aangaan. Evaluatie op de agenda voor 
de volgende keer! 

b. vooruitblik beeldvorming 22-9 (zie vergaderbundel EMS) 
Er zijn vooraf geen technische vragen gesteld door leden EMS. Gedeputeerden gaan 
graag het gesprek aan met de commissie. Stuk is helder en het is verder een volle 
agenda. Kunnen er tijdens de beeldvorming nog vragen worden gesteld? Ruimte 
bieden voor vragen kan wel even kort. 

8. Leerlogboek (5 min) 

 

9. Rondvraag / sluiting  

 

Actielijst per 22 september 2021 

• Evaluatie Pilot ‘voorkantsturing & economie’ op de agenda voor de volgende keer. 
 

 


