statenvoorstel

PROVINCIE

^ ^ ^ ^

FLEVOLAN D

r

^M^ndale Staten van RevoiamI

Onderwerp

Advies Statenwerkgroep Startnotities

Provinciale Staten
11 j u l i 2018

1.

Agendapunt

Beslispunten

1. Het advies van de werkgroep Startnotities over te nemen en
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3. Eerdere behandeling

• Bij motie van 16-11 -2011 wordt GS opgeroepen om PS middels startnotities
PS aan de voorkant van een beleidsproces de kaders te laten vaststellen.
• in de Commissie Bestuur van 28-9-2016 brengt Fractie 50+ een initiatiefvoorstel in de beeldvormende ronde, voor het schrijven van startnotities
• Een reactie van GS op voornoemd initiatiefvoorstel was geagendeerd in de
Commissie Bestuur van 1-3-2017, maar is niet besproken.
• In de Statenconferentie voorjaar 2017 met afronding op 12 april 2017 is besloten tot het samenstellen
van een werkgroep
ding van dit proces te komen.
4.

startnotities,
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Bevoegdheden PS en doel behandeling

5. Verdere behandeling PS

Het is aan PS om bij toekomstige startnotities te bezien of het format wordt
gebruikt zoals bedoeld en dus voldoet aan de verwachtingen.
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6. Korte toelichting op voorstel

De Statenwerkgroep Startnotities werd gevormd door leden uit PS, GS, de
griffie en de ambtelijke organisatie. Beoogd is een voor alle partijen werkbare oplossing te vinden voor het probleem dat een soortenrijkdom aan Startnotities leek te ontstaan, waardoor voor PS niet altijd duidelijk was, wat aan
PS werd gevraagd bij het vaststellen van een startnotitie.
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7. Beoogd effect

Onduidelijkheid over het besluit bij een startnotitie zou hierna niet meer
voor moeten komen.
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PS verzoekt aan GS om werkafspraken te maken over de vorm van startnotities. Het schrijven van een startnotitie blijft een taak van GS, zodat PS vanuit
zijn eigen rol een oordeel kan vormen over de startnotitie en de daarbij geformuleerde beslispunten.
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Argumenten

Het advies van de werkgroep Startnotities is gebaseerd op de volgende overwegingen:
• Werkbaarheid: gestreefd is naar een duidelijk maar werkbaar format voor
het opstellen van startnotities
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• Eigenaarschap: De werkgroep stelt voor om het schrijven van startnotities bij GS te laten,
zodat PS in alle vrijheid daarna iets van die notitie kunnen vinden. PS kunnen uiteraard wel om
een startnotitie verzoeken.
• Geen startnotitie vaststellen. PS willen in ieder geval niet door het vaststellen van een
startnotitie impliciet gebonden worden aan een beleidsinhoud die nog nader uitgewerkt moet
worden. Het beslispunt 'een startnotitie vaststellen' zou daarom niet meer gebruikt moeten
worden.
• Wat kunnen dan wél beslispunten zijn? Een startnotitie kan gaan over proces, en/of over inhoudelijke uitgangspunten of kaders. Deze twee kanten zijn in het format onderscheiden, en
moeten in de startnotitie ook helder benoemd worden. Dus PS krijgen bij een startnotitie de
vraag om en/of:
O In te stemmen met het voorgestelde proces/ stappenplan/ planning
O Inhoudelijke uitgangspunten of kaders vast te stellen, waarbinnen het beleid inhoudelijk
uitgewerkt zal worden.
•

Beslispunten worden puntsgewijs geformuleerd, zodat PS de voorgelegde uitgangspunten
desgewenst ook kan amenderen. Daarmee krijgt ook GS duidelijkheid over het draagvlak
voor uitgangspunten van beleid.

• Een startnotitie is in feite hetzelfde als een bestuursopdracht. Voor de toekomst is het
wenselijk om te werken met één term, startnotitie.
9. Kanttekeningen
n.v.t
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gelezen het voorstel nummer 2222956.

BESLUITEN:
1. Het advies van de werkgroep Startnotities over te nemen en
2. GS verzoeken om bij het schrijven van startnotities voortaan de lijn te volgen van
bijgevoegd concept format.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 11 juli 2018
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