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Vaststellen Agenda #2479085 Aangevuld met voorzitterschap van 8 & 15 januari.

Bestuurlijk Wederhoor RRK 
Rapport

De agendacommissie heeft de reactie op het RRK onderzoek "Besluitvorming en 
informatievoorziening bij complexe opgaven: toen en nu" besproken.  De heer 
Verbeek wordt daarna geconsulteerd.
Timing rapport: route naar 18 dec PS heeft voorkeur, ipv na 18 december.

Vaststellen besluitenlijst 4 sept #2473397 Vastgesteld en besloten om de besluitenlijst via Stateninformatie Systeem/App 
beschikbaar te stellen en in de nieuwsbrief daarna verwijzen.

Lange termijn Planning #2381184 a) Landschapsprogramma: (de heer de Reus was niet aanwezig)
b) Startnotitites: zowel agendacommissie als GS maken lijst met op basis van 
programmabegroting en coalitieakkoord van themas waarvan het wenselijk is om 
met een startnotitie te komen. Op 20 november worden de beide lijsten besproken.
n.a.v. een gesprek over agenda IJsselmeergebied: samenhang & verschillende 
Poho''s. Gedepeuteerde Hofstra neemt dit mee naar GS en komt terug in de 
agendacommissie op de integrale aanpak van dit type onderwerpen. N.B. OP 20 
NOVEMBER IS BEPAALD DAT DIT BEGIN 2020 EEN VERVOLG KRIJGT.

c) Autoleasebedrijven-bijpraatsessie: deze wordt 13 nov. 13.00-13.30 gepland, voor 
1 woordvoerder per fractie die graag bijgepraat wil worden. Voorzitter commissie 
doet hierover een mededeling in commissie 30 okt.

d) IPO: PS-voorstel begroting op 20 of 27 nov in PS + op agenda van commissie 
verwijzen naar de IPO-stukken uit besloten omgeving  zodat Statenleden er vragen 
over kunnen stellen. GS geeft aan dat zij de verantwoordelijkheid voelen om zelf 
actief het gesprek te zoeken bij majeure IPO-onderwerpen.
e) Aanvulling op LTP: Controleplan accountant in januari, opdracht zorg-informanten 
in  PS 20/27 november, de heer Boutkan en mevrouw Smeels willen nog wel in 
januari de commissies voorzitten. AANPASSING BIJ VASTSTELLING BESLUITENLIJST 
OP 20 nov.:  Voor Mevrouw Smeels is 4 december voorzitter (laatste keer), de Heer 
Boutkan is voorzitter op 20 november en 11 december. Mevrouw Schotman wordt 
gevraagd om 15 januari voor te zitten.
n.a.v.: PS agenda 27 nov: mogelijk de twee onderwerpen bij PS agenda 20 november 
plaatsen?
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4-9-2019

Vaststellen Agenda #2466762 Akkoord

Lange Termijn Planning
16 okt

#2381184 a) Klimaatakkoord: dit is zonder RES + oordeelsvormend
b) Landschapsvise (?): op de LTP nav de beeldvormenden ronde van 15 mei. Graag 
checken bij gedeputeerde de Reus. (NB gedaan, komt later dan 16 oktober)

Lange Termijn Planning 
20 nov

#2381184 a) Nota Risicomanagement: akkoord
b) Leasemaatschappij: uitvragen bij PS door griffie wat nu de behoefte is
c) RRK-rapport "Besluitvorming in informatievoorziening bij complexe opgaven"

Lange Termijn Planning 
4 dec

#2381184 a) Definitieve besluitvorming Erfgoedprogramma: akkoord.
b) Rapportage Aanbevelingen RRK “Garanties, Leningen en revolverende fondsen” 
(bron: PS 19 dec 2018): akkoord
c) IPO AV (12 dec): begroting 2020: akkoord, indien op tijd beschikbaar.
d) RRK-rapport “Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven” 

Lijst van Moties #2380699 Alle moties zijn langsgelopen
Lijst van Toezeggingen #2381355 Alleen de nieuwste toezeggingen (uit nieuwe periode) zijn doorgenomen met het 

verzoek om de stand van zaken up to date te houden en een volgende keer tot een 
grote opschoning te komen 

Sluiting Volgende agendacommissie op 30 oktober


