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Verslag Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing van 1 september 2021
Locatie: Digitaal in Teams.
Tijd: 10.00 – 11.30 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verslag 7 juli 2021 (bijlage)
Tijd: 5 minuten
Graag openstaande actiepunten weer toevoegen aan het verslag.
4. Mededelingen
a. Voorzitter heeft aantal Statenleden benaderd om ook deel te gaan nemen aan
(toekomstige) reflecties op bestuurlijke vernieuwing.
b. Voorzitter en inhoudelijk trekker economische zaken zijn uitgenodigd in de
procedurecommissie op maandagavond 27 september voor evaluatie op de
samenwerking. Dit bespreken we voor met de werkgroep op 22 september.
5. Pilot ‘voorkantsturing & economie’
a. vooruitblik consolidatiesessie 1-9
▪ De leden vinden dat er een heldere presentatie is gemaakt.
▪ Complex om het proces te volgen voor collega-statenleden, dus bij de
bespreking een open houding hebben, ruimte maken voor vragen en
aanmoedigen om vragen te stellen als er onduidelijkheid is over het proces.
▪ Heeft het nog zin om nog tekstvoorstellen te doen? Er is immers al een vorm
van consensus bereikt in de commissie… En wanneer zou daar dan het goede
moment voor zijn?
▪ Tekstvoorstellen ok, maar misschien nog niet in deze fase. Kan later in de
Staten als amendement.
b. hoe behandelen we de beeldvorming op 22-9 (memo beeldvorming)
▪ Voorstel is om een korte toelichting te geven op proces, hoe men van 80
naar 100%-versie is gekomen. En aangeven waar statenleden terecht kunnen
voor vragen.
▪ Vooral goed om helder te krijgen wat er gaat gebeuren/veranderen als GS
met de opdracht van PS aan de slag gaat (blik vooruit).
▪ Gesprek faciliteren met de gedeputeerden over te doorlopen proces. Vraag
vanuit de werkgroep aan gedeputeerden of zij dit zien zitten.
c. akkoord op werkwijze evaluatieproces:
▪ van wie is de evaluatie?
▪ aan wie geven we adviezen?
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6. Leerlogboek (5 min)
7. Rondvraag / sluiting
Actielijst per 1 september 2021
•

Nieuwe vergaderdata voor na de zomer 2021 zijn ingepland

