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Mededeling:

Op woensdag 29 maart 2017 is tijdens een gesprek met griffie en de beide PSafgevaardigden in de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO door de portefeuillehouder toegezegd, dat de agenda IPO-bestuur en de BAC's onder geheimhouding zullen worden gedeeld met de Staten. Daarmee komen Gedeputeerde
Staten tegemoet aan de wens (motie van 11 november 2015) de Staten beter aan
te haken op de IPO-actualiteit.
Vanaf 1 april 2017 worden geannoteerde agenda's van IPO-bestuur en de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC's) via het besloten statenloket met Provinciale
Staten gedeeld.
Ambtelijk gezien loopt het proces waarbij IPO-informatie beschikbaar wordt
gesteld voor Provinciale Staten goed.
De heer Simonse heeft als een van de initiatiefnemers in de commissie Bestuursvergaderingen (5 juli en 13 september 2017) uitgesproken dat het een en ander
binnen onze provincie tot zijn volle tevredenheid verloopt. Bij die gelegenheid
heeft hij zijn collega's opgeroepen de beschikbare informatie actief te raadplegen.
De mate waarin PS-leden de aangeboden informatie op het besloten statenloket
raadplegen is ons onbekend.
Aan de commissie Bestuur worden voor een beeldvormende evaluatieronde de
volgende kernvragen meegegeven:
Wat is uw ervaring met informatievoorziening van Bestuurlijke Adviescommissies en IPO-bestuur via besloten Statenloket?
Helpt deze informatie u bij de uitoefening van uw controlerende en kaderstellende taak?
Beoordeelt u de op deze wijze beschikbaar gestelde informatie als toereikend?
Is de informatie voldoende toegankelijk?
Wat ons betreft voldoet het systeem zoals dat nu is ingericht en zijn er geen
andere wensen. Natuurlijk is het belangrijk dat onze inspanning in verhouding
staat tot wat Provinciale Staten ermee doet.
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Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling in
verleden of toezeggingen)

-

Welke informatie wordt, ais bijlage bij deze memo
beeldvormende ronde, aangereikt en kan de
beeldvorming hierdoor korter?
Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven?
(De beeldvormende ronde is vormvrij!)
Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende
ronde?
(De beeldvormende ronde duurt maximaal 30 minuten)
Is de verantwoordelijk portefeuillehouder bij de
beeldvormende ronde aanwezig?
Wie verzorgt de beeldvormende ronde? (Namen)
Wat is het doel van de beeldvormende ronde?

Wat is het vervolg van deze beeldvormende
ronde?

De agenda commissie Bestuur heeft op 7
februari j l . besloten om na een jaar te
evalueren.
- De samenvatting/essentie van onderwerpen die
op de agenda staan van IPO-bestuur en de
Bestuurlijke Adviescommissies (BAC's) worden conform de motie van 11 november 2015- sinds 1
april 2017 actief gedeeld met Provinciale Staten.
Mededeling t.b.v. beeldvormende ronde commissie
Bestuur (zie bijlage mededeling).
In eerste ronde delen fracties hun observaties en
ervaringen. Daarna wordt de balans opgemaakt.
30 minuten.
J. Lodders.
De fracties zelf.
Zicht krijgen op de beleving van de IPOinformatiedeling tot nu toe. Bespreking kan
plaatsvinden aan de hand van de volgende vragen:
- Wat is uw ervaring met informatiedeling van
BAC- en IPO-bestuursagenda's?
- Helpt deze informatie u bij de uitoefening van
uw controlerende en kaderscheppende taak?
- Beoordeelt u de op deze wijze beschikbaar
gestelde informatie als toereikend?
- Is de informatie voor u goed vindbaar en
voldoende toegankelijk?
Commissie Bestuur bepaalt vervolgstappen.
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