
Onderwerp Toelichting Document Besluit 

Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)

maandag 5 oktober
1. Opening Leen heeft andere vergadering, wel oproepbaar

De agenda is elke keer te vol voor een uur, voorstel is 
om een half uur eerder te beginnen.

De procedurecommissie vergadert in het vervolg een half 
uur langer door, dit is dus van 18:30 - 20:00.

2. Vaststellen agenda - -
3. Mededelingen Geen afmeldingen ontvangen. Voorzitter neemt contact op Hicham
4. Terugblik afgelopen PS en commissies Over het algemeen tevreden over de vergaderingen. Er 

zijn goede ervaringen met het benoemen van de 
behandelwijze aan de start van het agendapunt om 
verwarring hierover te voorkomen. 

-

5. Verschuiven van agendapunten RND Bespreken of we bijv. anders moeten agenderen of 
meer tijd moeten uittrekken.
Hoe kunnen we voorkomen dat agendapunten 
doorgeschoven worden? Evaluatie: huidige 
beeldvormende ronde past niet goed bij de 
consultatievorm die gewenst was. 

Wordt meegenomen in de bestuurlijke vernieuwing. 
Mogelijk eerst consultatie ronde voordat het stuk 
behandeld wordt in BOB-model

6. Activiteiten PC a) Akkoord met opdracht aan griffie om t.a.v. de 3 
gesignaleerde aandachtsgebieden met een
voorstel te komen?
1. De herkenbaarheid van dit takenpakket en de 
vertaling hiervan naar werkwijzen voor de commissie;
2. het contact met GS en SC verdient aandacht;
3. de communicatie van besluiten naar GS, PS en AO 
verdient aandacht.
b)  Akkoord met per aandachtsgebied een lid van de PC 
aan te wijzen

#2667803 a) Akkoord
b) Akkoord

7. Agenda PS van 21 oktober Akkoord met concept agenda? #2676021 - Akkoord
8. Agenda integrale commissie 28 oktober a) Akkoord met concept-agenda? 

b) Akkoord met spreektijd per fractie (gaat ook voor 
schriftelijke consultatie naar SC)? 
c) Akkoord met vervroegen aanvangstijd naar 14.00 
uur?

#2675391 a. Akkoord. Volgorde van onderwerpen uitgelegd.
b. Aanpassen naar 20 minuten spreektijd per fractie voor 
de hele vergadering, onderbouwing voor deze keus 
communiceren met PS.
c. afhankelijk van besluit Seniorenconvent over 
spreektijden.
- Voorzitters: Tiko en Ellentrees

9. Agenda PS van 11 november a) Akkoord met concept-agenda?
b) Akkoord met Financiële beschouwingen = 
Programmabegroting en Algemene besch. = 
Najaarsnota? 
c) Akkoord met agendering IPO begroting? 
d) Akkoord met vervroegen aanvangstijd naar 14.00 uur 
(gaat ook voor schriftelijke consultatie naar SC)? 
e) Akkoord met spreektijd per fractie (gaat ook voor 

   

#2672270 a. akkoord
b. akkoord
c. akkoord
d. akkoord
e. akkoord

10. Presentaties in commissies a) Akkoord om afspraken te handhaven? 
b) Akkoord om deze en andere afspraken met 
collegeleden in (extra) PC-vergadering te bespreken?

#2677094 a. akkoord
b. akkoord

11. Ingekomen stukken Agenderingsverzoek - Lobby N50 (SGP) #2678332 De enige mogelijkheid voor agendering van het onderwerp 
voorafgaand aan het BO MIRT (24 nov.) is de 
Statenvergadering van 21 oktober. De integrale commissie 
(28 okt) en PS 11 nov zijn gereserveerd voor 
Begroting/najaarsnota. Het beoogde doel behalen kan ook 
met een motie (het onderwerp is recent al meedere keren 
aan de orde gekomen, N307 Roggebot-Kampen & Lelylijn). 
De SGP kan contact opnemen met de griffie voor 
advisering over methoden om het doel te behalen. 

12. Lange Termijn Planning Akkoord om de in de memo beschreven redeneerlijn te 
hanteren?

#2677905 & 
#2540767

Memo wijzigen: wanneer LTP volloopt met bijvoorbeeld 
beeldvorming dan gaat griffie terug naar GS/AO om door 
hun prioritering aan te laten geven. 

13. Besluitenlijst PC 7 september 2020 Akkoord met besluitenlijst? Akkoord
14. Rondvraag Er zullen verschillende mensen uit de appgroep 

procedurecommissie gehaald worden.
Akkoord

15. Sluiting -
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