Verslag Presidium 23 februari 2022
Aanwezig:
Hiltje Keller (voorzitter), Dop van Ulzen, Marianne de Widt, Ted Dinklo, Tineke Koelewijn, Hans
Oosters (cvdK), Gemma Vink (GS-secretariaat), Johan Dorst (plaatsvervangend griffier), Manouk
Miltenburg (verslaglegging)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Johan Dorst vervangt Karin Peters tot zij
weer terug is.
Er wordt aangegeven dat er zorgen zijn over het personeelstekort op de griffie. De focus ligt op het
vergaderproces, de ontwikkeling van griffie 2.0 ligt even op een lager pitje. De vacature voor
commissiegriffier RGW zal spoedig worden ingevuld. De werkgeverscommissie buurt wat vaker bij de
griffie om te kijken hoe het gaat. Het Presidium biedt indien nodig hulp aan.
2. Vaststellen agenda
Het Presidium gaat akkoord met de agenda.
3. Concept verslagen van Presidium
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van het Presidium van 12 januari jl.; het wordt ongewijzigd
vastgesteld, met dank aan de verslaglegger.
4. Memo vooruitblik voorjaar 2022
Het memo wordt besproken door er vanuit elke commissie op te reflecteren:
•
•

•

•

•

RGW lijkt er overzichtelijk uit te zien. Het is fijn dat de nieuwe Gedeputeerde van start is
gegaan.
FAC wordt wat drukker. De vraag wordt opgeworpen of Statenvoorstellen wel besproken
kunnen worden in de FAC. De conclusie is dat een politieke discussie over een technisch
onderwerp kan worden gevoerd. Daarnaast heeft het niet de voorkeur om een jaar voor de
PS-verkiezingen nu nog wijzigingen in commissies door te voeren. Elke commissie heeft een
eigen sfeer, men weet hoe wat te bespreken.
BEM heeft een volle agenda. Er zijn te veel opwaarderingen, dus moet er worden gestuurd op
een schriftelijke afdoening. Dit kan overigens ook duidelijker zijn dan de behandeling op het
einde van een vergadering. Er wordt aangegeven dat er meer afstemming tussen de
commissies nodig is.
Voor OGV staat het Statenvoorstel Omgevingsverordening op de agenda. Als dat is
aangenomen, dan is een grote klus geklaard. Door het verschuiven van de Omgevingswet
wordt er wat druk afgehaald.
M&M heeft de volgende vergaderronde vijf Statenvoorstellen over mobiliteit. De griffie heeft bij
de ambtelijke organisatie aangekaart dat zij aandacht moeten hebben voor de planning en
betere spreiding. Er is afstemming tussen BEM en M&M qua benodigde tijd komende twee
vergadercycli.

5. Gespreksnotitie: op zoek naar een integrale werkwijze
In opdracht van het presidium heeft de griffie een gespreksnotitie opgesteld. De vraag was om te
onderzoeken hoe PS integraler kan gaan werken. Er blijkt niet één oplossing, er zijn meerdere
mogelijkheden. De behoefte voor een integrale werkwijze komt voort uit het feit dat veel
Statenvoorstellen verder reiken dan de commissie waarin het wordt behandeld. Op die manier kan het
zijn dat belangrijke aspecten worden overgeslagen, dat de commissie-indeling dus beperkend werkt.
Tegelijkertijd wordt een Statenvoorstel in GS ook toebedeeld aan één woordvoerder, ook al omvat het
meerdere onderwerpen.
Er wordt besloten om als pilot een Statenvoorstel te behandelen in een Statenbrede commissie. Het
vraagt binnen de fractie goede afstemming wie het woord voert / voeren. Door een Statenvoorstel
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integraal te benaderen, kunnen de Staten het naar een hoger plan tillen en de besluitvorming
verbeteren.
De griffie komt met een voorstel voor een pilot, formuleert criteria voor een integrale behandeling en
legt dit in een volgend presidium voor. Een en ander is afhankelijk van een ‘geschikt’ Statenvoorstel.
6. Motielijst en lange termijnplanning Provinciale Staten
De vernieuwde nota strategisch samenwerken staat niet op de commissie in maart omdat het een
andere naam heeft gekregen: Actualisatie nota verbonden partijen.
7. Termijnagenda's commissies
Ter kennisname
8. Rondvraag
Er is geen inbreng voor de rondvraag.
9. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor ieders bijdrage en sluit de vergadering.
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