Agenda en besluitenlijst Procedurecommissie (#2546004)
Onderwerp
maandag 20 januari 2020
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededellingen

Toelichting

4. Benoemen voorzitter PC

Voorzitter PS & Plv. PS

5. Opstellen agenda Beeldvorming 5 feb.

Praktische vragen over locatie, RND & EMS, vz,
verslaglegging, begintijd, presentielijst, bundel,
presentaties

document

Besluit

#2541854

vastgesteld
a) GS & Procedurecommissie: GS op de hoogte gebracht
dat afstemming tussen Procedurecommissie & GS op
verzoek van GS kan of op uitnodiging van de
Procedurecommissie.
b) tkn: er komt een voorstel tbv Seniorenconvent met
kostenraming over het gebruik van Rietkerkzaal tbv
commissievergaderingen.
De vice-voorzitter PS wordt voorzitter van de
Procedurecommissie (PC).
De voorzitter PS is vervangend voorzitter voor PC.
a) Rietkerkzaal
b) Zowel 1 EMS-onderwerp als 1 RND-onderwerp
combineren in 1 beeldvormende sessie, wel duidelijk
aangeven ivm woordvoerderschap
c) voorzittier: mevr. Müller
d) voldoende info toegezonden, geen apart verslag
e) 16.30 uur beginnen
f) presentielijst op centrale plek, eigen
verantwoordelijkheid deelnemers middagdagdeel
g) 1 bundel van zowel middag als avond om verwarring te
voorkomen; er wordt uitgezocht of burgerleden ook
vergoeding kunnen krijgen voor beeldvormende sessies
i) presentaties niet van de voren sturen. 5 sheets is niet
meer hard, wel bij bijv. totaal 30 min. voor onderwerp,
max 10 min. presentatie
Voorzitter: mevr. Müller
Werkgroepen als "portefeuillehouder" bij agendapunten
7+8
Geen onderwerpen voor een commissie RND.
Consequentie: bijv. mededeling PAS kan dan 5 feb niet in
commissie gegeven worden, pas komende RND-cie weer.
Geen opm. e.e.a. gaat volgen uit de commissie van 5 feb

#2542033

6. Opstellen agenda commissie EMS 5 feb.

#2541933

7. Opstellen agenda commissie RND 5 feb.

nvt

8. Opstellen agenda PS-vergadering van 26 feb.

nvt

wie

b) Griffie

g) Griffie

9. Ingekomen verzoeken / aanbod

10. Lange Termijn Planning
11. Data en tijdstippen Procedurecommissie

12. Rondvraag

a) Memo RES: verzoek gedeputeerde Fackeldey en
afdeling S&B is bijgevoegd (#2529253)
b) Woordvoerdersoverleg Stikstof: verzoek
gedeputeerde Hofstra: wo. 29 jan, 14.00 - 15.00 uur
c) Uitnodiging werkbezoek Agrariër/Stikstof: Dhr. Van
der Meer (com. 15 jan). Optie 12 februari verkennen?

a. #2529253

a) RES (beeldvormende sessie) op 18 mrt in avond is
akkoord. Mocht een oordeelsvormende commissie
(overloop 18 mrt) toch nodig zijn dan gebeurt dat in de
middag
b) tkn, initiatief bij GS. Wel aandacht voor het collectief
blijven informeren van de Staten
c) Werkbezoek (beeldvorming): mogelijkheid voor 12 feb
middag verkennen, minimale deelnamen 10 PS-leden

#2540767
#2542860

Geen bijzonderheden
Regulier: de aangegeven maandagen van 18.30-19.30.
Afwijkend: woensdag 12 februari 18.30-19.30 uur en
woensdag 27 mei 13.30-15.00 uur
Werkdocument Buitenraad Lelystad wordt opgevraagd

Griffie

