
Onderwerp Toelichting Document Besluit 
extra procedurecommissie maandag 19 april

1. Opening
Het aspirant procedurecommissielid kijkt vandaag mee en 
wordt welkom geheten

2. vaststellen agenda Conform, de binnengekomen mails aan de procedurecommissie 
worden bij de mededelingen behandeld. 

3. Mededelingen 3.a. Afstemming over advies spreektijden P&C stukken 
12 mei & 26 mei aan SC.
3.b. Ingekomen verzoek beeldvormende ronde 
jaarstukken en perspectiefnota. 

3.a. Advies: er wordt geen specifieke spreektijd benoemd maar 
de voorzitter mag sturen op gelijke inbreng van de partijen.
3.b. Er wordt een aanvullende beeldvormende sessie als 
tafeltjessessie georganiseerd op 10 mei waarop ambtenaren 
worden uitgenodigd. Bij de statenleden wordt uitgevraagd over 
welke onderwerpen zij vragen hebben (Jaarstukken). Op 28 
april de beeldvorming van de perspectiefnota. 

4. Uitwerking PC aandachtsgebieden Op basis van de interviews met de PC-leden en de 
daarop gemaakt analyse heeft de PC op 5 oktober jl. 3 
aandachtsgebieden bepaald , namelijk:
1. De herkenbaarheid van takenpakket en vertaling 
naar werkwijzen PC;
2. het contact met GS en SC verdient aandacht;
3. de communicatie van besluiten naar GS, PS en AO 
verdient aandacht .

(#2667803)
(#2745194)
(#2760283)
(#2706479)

Conform. Er wordt door de PC nagedacht over een werkwijze 
waarin de staten worden meegenomen.

4.a. Takenpakket en werkwijze De PC verricht haar werk op vier aandachtsgebieden:
1. Ordenen en bewaken van de stukkenstroom
2. Toetsen van de stukkenstroom m.b.v. toetsingskader 
(-vragen)
3. Voeren van planning- en knelpuntenoverleg
4. Bewaken van kwaliteit van besluitvorming en 
vergaderingen

Conform. Suggesties voor communicatie over het takenpakket is 
de nieuwsbrief. Het toetsingskader wordt vastgesteld door de 
PC.  Wat we doen ligt vast in een statenbesluit en hoe je het 
doet ligt vast in het toetsingskader. Deze wordt gepubliceerd 
op het stateninformatiesysteem. Het is een werkdocument (dit 
wordt nog toegevoegd in de inleiding). PC geeft volgende week 
de aanpassingen door. 

4.b. verbetering contact tussen PC en GS De volgende afspraken & voorstellen worden gedaan om 
het contact te verbeteren:
1. GS geeft aan in overleg tot oplossingen in de 
procedures te willen komen. Hiervoor bieden 
onderstaande afspraken zoals vermeld in het 
toetsingskader de ruimte:
Uitgangspunt: we volgen altijd de BOB en de 
stukkenstroom, dan wel de afgeleide daarvan (BOBOB)
a) Wil college afwijken van BOB : gedeputeerde wordt 
uitgenodigd.
b) Wil college afwijken van de stukkenstroom (= 
nazenden) /spoedagendering : gedeputeerde wordt 
uitgenodigd.
c) Wil college afwijken van de bestaande commissies: 
dan wordt een (tijdelijke) aparte artikel 80 commissie 
ingesteld (geen informeel woordvoerdersoverleg) 
plaats.
d) Afwijken van het uitgangspunt wordt uitgelegd met 
een memo PC.
e) Ook de PC kan initiator zijn voor het overslaan van 
de beeldvorming. 
2. Halfjaarlijks vergaderen de PC en GS over grote 
thema’s op de planning en het gewenste 
behandeltraject .
3. Er wordt standaard gecommuniceerd tussen de PC en 
GS. Voorgesteld proces:
a) Na vergadering van de PC wordt een mail en concept 
b l it lij t t d  GS

Conform 
2. De PC gaat voorbeelden bijhouden uit de stukkenstroom van 
wat zij wil bespreken met GS. Deze lijst wordt maandelijks 
bijgevuld en geagendeerd in de PC. 

4.c. Communicatie van besluiten De communicatie van PC-besluiten naar GS, PS en AO 
wordt verbeterd door:
1. Het takenpakket & werkwijze PC, de agenda & 
stukken, de (concept)-besluitenlijst openbaar op 
website te publiceren (ook link op intranet).
2. GS maandelijks terugkoppeling te geven over PC per 
mail.
3. Het SC schriftelijk te consulteren per mail of via de 
vergaderbundel van het SC.
4. De Statenleden in de nieuwsbrief te informeren en 
(blijvend) te verwijzen naar de besluitenlijst & 
kalender waar de PC-vergadering is (terug) te vinden

Conform. Wanneer de bundels van de commissie worden 
gepubliceerd, wordt daarbij de besluitenlijst meegestuurd. 
De PC gaat meer communiceren en zal proberen hierbij  steeds 
duidelijk te maken vanuit welk bovenliggend doel zij haar 
werkzaamheden verricht : het positioneren van de staten.

5. Rondvraag
6. Sluiting
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