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Aanwezig
W. van de Donk (voorzitter), M. van Gruijthuijsen, M. van der Sloot,
M. Everling, A. van Hattem, A. Meijer, P. Brunklaus, S. Smeulders,
W. van Overveld, P. Surminski, H. Vreugdenhil, J. Heijman,
K. ten Cate, M. van Kampen (statenadviseur; verslag).
Afwezig
M. van der Wel.
De voorzitter opent de vergadering om 13.23 uur.
De griffier meldt dat voor een volgende Presidiumbijeenkomst een advies van
professor Elzinga over het terugtrekken door GS van eigen voorstellen
geagendeerd zal worden.
Verder stelt ze de schriftelijke consultatie over de informatie- en
communicatievoorzieningen voor de nieuwe Statenperiode aan de orde. Daarin
is expliciet gevraagd of het Presidium kan instemmen met:1. het beschikbaar
stellen van iPads met 4G en in principe geen telefoons, 2. kennis te nemen van
de aangepaste model-bruikleenovereenkomst Informatie- en
communicatievoorzieningen voor Statenleden en burgerleden en 3. de griffier
ruimte te bieden de provincies Overijssel, Zuid-Holland en Gelderland actief te
ondersteunen in hun stellingname naar en dialoog met het Ministerie van BZK
over de wijze van totstandkoming én inhoud van het landelijke
Rechtspositiebesluit. Alle fracties hebben gereageerd. De fracties van de VVD,
CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, Groep Van Overveld, Partij voor de Dieren
ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant zijn akkoord met de voorstellen 1, 2 en 3
waarbij de fracties van D66 en PvdA aangeven bij voorstel 1 tegen het
verstrekken van een telefoon te zijn en de fractie van de VVD bij voorstel 3 dit
graag wat genuanceerder ingevuld ziet worden in een meer volgende rol.
Derhalve luidt de conclusie dat het Presidium in meerderheid instemt met het
door de griffier schriftelijk voorgelegde voorstel.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 13.28 uur.
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