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maandag 6 december 2021 (concept-besluitenlijst)
1. Opening Doel van het overleg is het samen plannen & vooruitkijken 

van de besluitvormingsprocessen en samen investeren in de 
kwaliteit van de voorstellen.

Afmelding: de heer Thomassen en de heer Verbeek

2. Vaststellen agenda Vastgesteld

3.. Terugblik Wat (bijv. welke commissiebehandeling) ging goed en wat kon 
beter het afgelopen kwartaal?

Ingebrachte onderwerpen door GS:
a. Oordeelsvormende vragen die bij de beeldvormende commissie gesteld worden; 
b. De commissiebehandeling van de agendering omgevingswet en de concrete uitkomst van de 
vervolgagendering;
c. De MRA bespreking van 17 november viel positief op vanwege het feit dat het over de inhoud ging i.p.v. 
proces;
d. Het proces voorkantsturing nieuw economisch beleid.

Ingebrachte onderwerpen door de leden van de PC:
a. Veel beeldvormende sessies zonder besluitvorming, wat niet altijd duidelijk is voor statenleden;
b. Het presenteren door gedeputeerde maakt het soms lastig om de vergadering tot beeldvorming te 
beperken.

4. Lange Termijn Planning (LTP) 2752763

4a. De gewenste behandelvorm van aangemelde 
onderwerpen bespreken

Gezamenlijk verkennen hoe het besluitvormingsproces van 
een aantal onderwerpen op de LTP eruit ziet:
1.  Is het beeld voor de commissies januari, februari en maart 
al compleet? 
2. Zijn daarin bijzonderheden in de onderwerpen die u wilt 
bespreken. Bijvoorbeeld over de werkvormen, tijdsbeslag, 
externen, vragen voor de PC?

a. Gedeputeerde Smelik stelt voor om de technische briefing over varend ontgassen in januari te 
bespreken in plaats van 22 december. Een besluit hierover wordt genomen in de agendabespreking van 
de PC;
b. Gedeputeerde Smelik stelt voor om de omgevingsverordening nogmaals beeldvormend te agenderen. 
De gedeputeerde wordt verzocht dit verzoek te onderbouwen voor de volgende procedurecommissie;  
c. Gedeputeerde de Reus wil zeven onderwerpen toevoegen aan de LTP waaronder validatieonderzoek 
bouwstenen Deltaplan (feb/mrt) en het fietspadenplan in maart; 
d. Gedeputeerde Hofstra wil het sportnota toevoegen aan de LTP. De heer Hofstra treed in overleg met de 
griffie om de invulling te bepalen;
e. Gedeputeerde Fackeldey voegt de zorgtafel in februari toe aan de LTP;
f. Gedeputeerde Smelik stelt voor om meerdere inspiratiesessies in het kader van bestuurlijke 
vernieuwing in te plannen (2de kwartaal).

Er wordt veel toegevoegd aan de toch al drukke LTP. De voorzitter roept op tot een integrale weging door 
zowel GS als de PC.

4b. Beeldvorming komend kwartaal Het komende kwartaal staat er veel beeldvorming gepland 
waar niet direct besluitvorming op volgt. Zouden er andere 
vormen zijn waarop de informatie kan worden aangeboden? 
Heeft u ideeën over deze beeldvorming of hoe deze informatie 
op een andere wijze bij de staten terecht kan komen. Is de 
beeldvorming absoluut noodzakelijk?

Er wordt besproken dat het beeld herkend wordt. De beeldvorming zonder besluitvorming wordt ook 
ingevuld op aanvraag van de statenleden. Bij volle agenda's kan het voorkomen dat er voorrang wordt 
gegeven aan beeldvormende sessies welke moeten leiden tot besluitvorming. Het idee wordt geopperd 
om tafeltjessessies over dezelfde soort onderwerpen in één middag te organiseren. 

5. Kwaliteit Statenvoorstellen & memo’s Zijn er vragen over het overzicht met aandachtspunten in de 
bijgevoegde verzamellijst?

2768645 De gedeputeerde geven aan dat de lijst wordt besproken met de makers van de statenvoorstellen. Het 
college constateert dat er scherper wordt gekeken naar de formulering van de beslispunten en 
kanttekeningen. Er zijn ook opmerkingen gemaakt over einddata in statenvoorstellen over 
geheimhouding. De griffie geeft aan dat een einddatum van inzagtermijnen in principe niet mogelijk is bij 
het delen van geheime informatie. 

Agenda en besluitenlijst LTP overleg Procedurecommissie - Gedeputeerde Staten (#2842042)



Onderwerp Toelichting Document Weergave gesprek / Besluit 

Agenda en besluitenlijst LTP overleg Procedurecommissie - Gedeputeerde Staten (#2842042)

6. Werkbezoeken Op 25 mei jl. is de Procedurecommissie akkoord gegaan met 
de norm van minimaal 10  aanmeldingen van 
Staten/Burgerleden voor werkbezoeken. Indien 2 dagen voor 
het werkbezoek dit aantal niet wordt gehaald wordt het 
werkbezoek geannuleerd.

De griffie geeft aan dat een gedeelde norm gewenst is, waarnaar duidelijk en eenduidig gehandeld kan 
worden. Afgesproken wordt dat de norm van 10 deelnemers als minimum blijft. Er wordt gekeken hoe er 
vooraf een seintje georganiseerd kan worden als de 10 niet gehaald wordt.

7. Vaste IPO agendapunt in de commissies Oproep vanuit de commissies om als GS actiever informatie te 
delen uit de BAC’s i.p.v. vragen af te wachten vanuit de 
commissie.

Gedeputeerde Fackeldey geeft aan dat er meer uit het vaste IPO agendapunt gehaald kan worden. 
Suggestie wordt gedaan om niet altijd het IPO als laatste agendapunt te agenderen. GS gaat op zoek naar 
methoden om belangrijke informate uit de IPO BAC's op een andere manier aan de statenleden te 
presenteren waardoor duidelijker wordt wat er mee gedaan kan worden. 

8. Besluitenlijst LTP overleg PC – GS 6 september 
2021 

De besluitenlijst van 6 september 2021 vast te stellen. 2842042 Akkoord

9. Rondvraag 17 jan 2022: door laten gaan?
25 april 2022

Gedeputeerde de Reus denkt mee over het probleem van de presentaties. De procedure waardeert het 
meedenken en neemt dit mee in haar vergadering. 

10.Sluiting  De vergadering wordt om 19:42 gesloten
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