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1.  Opening 

Doel: samen plannen & vooruitkijken van de besluitvormingsprocessen en investeren in de 
kwaliteit van de voorstellen. 
  

2.  Vaststellen agenda 
 

3. Terugblik 
- Wat ging goed en wat kon beter de afgelopen periode? 

 Conclusie: 
Er is gesproken over de Strategische agenda Rijk-Regio en het gebruik van voornamen in 
Provinciale Staten. 
 

4. Afstemmingsonderwerpen 
   4a. Lange Termijn Planning, inclusief Beeldvorming op beeld  (#2980236) 

Toelichting: 
Wat is de planning van onderwerpen voor de laatste 8 maanden van deze Statenperiode?  
Tot aan januari wordt bij beeldvorming geëxperimenteerd met digitale vergadervormen binnen 
de huidige technische mogelijkheden (opdracht seniorenconvent aan de Procedurecommissie). 
In bijgevoegde memo zijn de “dingen die opvallen” aangegeven en worden suggesties voor 
digitale beeldvorming gedaan. Ter bespreking. 
Conclusie: 
Er wordt herkend dat er nog niet goed gecoördineerd wordt op de planning en dat de 
commissies van 28 september en 12 oktober vol gepland zijn. GS gaat kijken welke 
onderwerpen prioriteit hebben in de planning en nemen hierin de suggestie mee voor de 
experimenten in de beeldvorming. Het idee wordt geopperd of de beeldvorming op een andere 
manier ingevuld kan worden en dat de oordeelsvorming op verschillende thema’s integraal kan 
worden gedaan waardoor meer tijd kan worden genomen. 7 september 12.00 voorziet GS in de 
gevraagde informatie. 
 

   4b. Gebruik van mededelingen (#2970577) 
Toelichting: 
De uitvraag naar ervaringen met mededelingen bij Statenleden en de huidige werkwijzen 
leveren een aantal gesprekpunten op. Ter bespreking. 

 Conclusie: 
Er worden beelden gedeeld over het gebruik van spoedmededelingen, de omvang en het 
betrekken van de pers.  
 

   4c. Inhoudelijke invulling van de beeldvorming van P&C-stukken (#2979383) 
Toelichting: 
Gesprek over de verschillende vormen waarop de beeldvorming bij Planning & Control (P&C) 
stukken (Jaarstukken, Zomernota, Perspectiefnota, Programmabegroting) ingevuld kan worden. 

 Conclusie: 
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Besluitenlijst overleg Procedurecommissie (PC) & College van Gedeputeerde Staten 
(GS)  
van 11 juli 2022 
 
Locatie:  Provinciehuis, Commissiekamer 
Tijd: 18.30 – 19.30 (vanaf 18.00 uur staat er een warme maaltijd voor u klaar in de Commissiekamer) 
Afmelding: de heer Rijsberman, de heer Verbeek, de heer Fackeldey, de heer Thomassen. 
Voorzitter: de heer Simonse 
 



  A g e n d a  
 

 Bladnummer 

 2 

 

 

Het onderwerp wordt de volgende keer opnieuw geagendeerd om een concrete werkwijze af te 
spreken. 
 

   4d. Kwaliteit Statenvoorstellen & memo’s (#2980780) 
Toelichting 
Ter kennisname het overzicht met aandachtspunten t.a.v. de kwaliteit van Statenvoorstellen en 
memo’s. 

 Conclusie: 
T.k.n. 
 

5. Besluitenlijst LTP overleg PC – GS 30 mei 2022 (#2963981) 
De besluitenlijst van 30 mei 2022 vast te stellen. 

 Conclusie: 
De besluitenlijst is vastgesteld. 
 

6. Rondvraag 
  

 
7. Sluiting 

 Volgend overleg: 7 november 18.30 uur 
 

Na afloop gaat de PC verder met de reguliere agenda.  


