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Afwezig
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 18.35 uur. De griffier roept de aanwezigen op om, conform art. 3, lid 4 van het Reglement van Orde PS, de namen
van degenen die als voorzitter van de fractie en als diens plaatsvervanger
optreden, zo spoedig mogelijk door te geven aan de voorzitter. Dhr. Van
Hattem verzoekt op iBabs alle Statenleden toegang te geven tot de openbare
stukken van het Presidium. De overige aanwezigen steunen dit verzoek en de
griffier zegt toe dit in te regelen.
2. Concept-notulen
De concept-notulen van de openbare en besloten vergadering van het
Presidium van 11 februari jl. worden ongewijzigd vastgesteld met dien
verstande dat de geheimhouding op de notulen van de besloten vergadering
opgeheven kan worden.
3. Mededelingen en stukken ter kennisname
De voorzitter meldt dat hij binnenkort een brief aan de leden van het Presidium
zal doen toekomen met een beschrijving van het proces van de screening van
kandidaat-gedeputeerden. Daarnaast geeft de voorzitter een korte toelichting
op de lopende correspondentie met mevr. Van Grotel en dhr. Pijpers; indien er
vragen zijn vanuit de fracties, dan is de voorzitter hiervoor beschikbaar.
a.

Publicatie declaratieregister 2e halfjaar 2018
Mevr. Roijackers merkt op dat mevr. Van Diemen nog aan het overzicht
ontbreekt. De griffier vult aan dat na controle door de griffie op de door de
ambtelijke organisatie aangeleverde gegevens is gebleken dat voor vier
Statenleden de OV-declaraties nog ontbreken. Deze informatie wordt nog
aan het register toegevoegd.
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b.

Realisatie PS-budgetten 2018
De griffier licht toe dat de hogere kosten voor het notuleren van de PSvergaderingen kunnen worden verklaard doordat in 2018 vaker en langer is
vergaderd. Daarnaast heeft de notulist eind 2018 een nacalculatie over de
gehele contractperiode verstuurd, waarvan wordt onderzocht of deze
factuur daadwerkelijk betaald moet worden.
Dhr. Van Hattem vraagt naar een nadere onderbouwing van de overschrijding van het budget voor opkomstbevordering. De loco-griffier
reageert dat ten tijde van het vaststellen van de begroting 2018 in het
Presidium van februari 2018 er nog geen budget beschikbaar was gesteld
voor de verkiezingscampagne. Dit is gebeurd in het Presidium van april
2018. De financiële uitputting voor de verkiezingscampagne is binnen de
begroting gebleven.

7. Werkwijze PS
a. Overzicht Presidiumafspraken 2015-2019
De aanwezigen nemen kennis van het overzicht. Dhr. Van Hattem vraagt of
nader onderzocht kan worden of beelden die tijdens de PS-vergadering in
de Statenzaal getoond worden, kunnen worden gedeeld in de livestream
van de vergadering. De griffier gaat na of dit technisch mogelijk is.
b.

Voorlopige spreektijden PS-vergaderingen
De aanwezigen stellen, conform het voorstel van de griffie, de voorlopige
spreektijdregeling vast. Afgesproken wordt dat de griffie voor de
Presidiumvergadering van 24 juni een voorstel doet voor de (definitieve)
spreektijden vanaf de PS-vergadering van 30 augustus.

c.

Zitplaatsen Statenzaal
Dhr. De Bie merkt op dat zijn fractie graag een rij naar achteren wenst te
gaan. Dhr. Smeulders reageert dat dit zou betekenen dat de PvdA naar een
andere plek in de Statenzaal zou moeten verhuizen; dhr. Smeulders merkt
op dat zijn fractie vanuit de vorige Statenperiodes zeer gehecht is aan die
plek in de zaal. Dhr. Van Hattem merkt op dat zijn fractie nu ver van de
interruptiemicrofoon is geplaatst; hij had graag een aantal alternatieve
zaalindelingen gehad waaruit een keuze kon worden gemaakt.

d.

Burgerleden
De voorzitter meldt, conform wat eerder besproken is bij de vaststelling van
de agenda voor deze vergadering, dat bij de behandeling van dit
onderwerp nu geen besluiten worden genomen; het onderwerp wordt in
deze vergadering opiniërend behandeld. De griffier meldt dat de griffie een
voorstel heeft gedaan tot het toelaten van burgerleden; een bevoegdheid
die op grond van het Reglement van Orde toekomt aan het Presidium. Het
voorstel eenmansfracties toestaan een burgerlid voor te dragen, betreft een
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minimale variant, die in elk geval mogelijk maakt dat eenmansfracties
kunnen werken binnen een werkwijze met parallelle sessies. Om die reden is
een uitspraak, of het Presidium überhaupt met burgerleden wil werken,
gewenst. Spreekster stelt dat in andere provincies vaker met meer
burgerleden wordt gewerkt. Het alternatieve voorstel van de Partij voor de
Dieren, welke vanmiddag is toegevoegd aan de vergaderstukken, gaat
verder. Mevr. Van der Sloot brengt in dat zij voor alle fracties burgerleden
wenst toe te staan, o.a. om op een Statendag drie parallelsessies te kunnen
organiseren. Mevr. Roijackers, dhr. Van Pinxteren, Dhr. Brouwers en dhr.
Vreugdenhil sluiten zich aan bij het standpunt van mevr. Van der Sloot aan.
Dhr. De Bie merkt op geen bezwaar te hebben tegen uitbreiding van het
aantal burgerleden. Dhr. Van der Wel is ook voorstander van meerdere,
maximaal twee, burgerleden voor alle fracties. Dit zorgt binnen een fractie
voor continuïteit omdat dan kan worden gewerkt aan de toekomstige
opvolging. Dhr. Everling stelt voor dat een tweemansfractie de mogelijkheid
krijgt om één burgerlid te laten benoemen en een eenmansfractie twee
burgerleden kan aanstellen. Dhr. Meijer sluit zich aan bij het voorstel van
dhr. Everling en vult aan dat een burgerlid geen gekozen volksvertegenwoordiger is; enige inkadering is om die reden wat hem betreft op zijn
plaats. Dhr. Meijer stelt voor dat personen alleen burgerlid kunnen worden
als zij voor die partij ook op de kieslijst hebben gestaan. Dhr. Smeulders
sluit zich aan bij de inbreng van dhr. Everling en dhr. Meijer. Dhr. Van
Hattem en dhr. Van Gruijthuijsen merken op het huidige systeem van één
burgerlid voor de eenmansfracties te willen handhaven. Dhr. Van
Gruijthuijsen stelt dat voor deze Presidiumvergadering het voorstel op de
agenda staat om conform het Reglement van Orde voor eenmansfracties
één burgerlid te laten benoemen. Hij constateert dat er nu gesproken wordt
over een aanpassing van de werkwijze PS door het aantal burgerleden te
koppelen aan het aantal parallelsessies. Dhr. Van Gruijthuijsen is van
mening dat een discussie over de werkwijze PS op een ander moment
plaats dient te vinden, bv. op de Presidiumvergadering van 24 juni. Dhr. Van
der Wel reageert dat wat hem betreft er geen koppeling is tussen
burgerleden en het aantal parallelsessies. De voorzitter stelt voor dat hij
samen met de griffier een aantal varianten zal uitwerken. De aanwezigen
stemmen hiermee in.
e.

Gezamenlijke regiobezoeken PS
De griffie wordt opdracht gegeven om een aantal regiobezoeken te
organiseren met dien verstande dat:
- Fracties twee weken de gelegenheid hebben om het lijstje van
mogelijke werkbezoeken aan kunnen vullen met aanvullende
suggesties;
- De voorkeur uitgaat naar het organiseren van de regiobezoeken op een
Statendag of heidag PS.
- De werkbezoeken bij voorkeur gericht zijn op toekomstige
besluitvormingstrajecten van de Staten.
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f.

Advies Elzinga
In aanvulling op de notitie meldt de griffier dat zij nog telefonisch contact
heeft gehad met prof. Elzinga waarin hij heeft gesteld dat de Provinciewet
uitgaat van ordentelijke voorbereiding van vergaderingen; er moet sprake
zijn van ordentelijk verwachtingenmanagement. De griffier merkt op dat dit
onderwerp nog op een later moment terugkomt in het Presidium. Dhr. Van
Hattem vult aan dat er een verschil zit tussen het intrekken van een voorstel
en het van de agenda halen van een voorstel. GS hebben voor dat laatste
geen bevoegdheden; een voorstel door GS van de agenda laten halen
betekent een inbreuk op de kaderstellende rol van PS.

g.

Verdeling fractiekamers
Afgesproken wordt dat de VVD-fractie verhuist naar de reservefractiekamer die tegenover de werkruimtes van de griffie is gesitueerd.
Forum voor Democratie neemt intrek in de oude kamer van de VVD. De
overige fracties behouden de kamers uit de vorige Statenperiode.

8. Benoeming leden van de commissie Klachten en Verzoeken
Het Presidium draagt mevr. Dirken, mevr. De Hoon, mevr. Van Diemen en dhr.
Heijmans voor als lid van de commissie Klachten en Verzoeken.
9. Afronding project Op weg naar de verkiezingen
De aanwezigen nemen kennis van de afronding van dit project met dien
verstande dat dhr. Van Hattem opmerkt dat zijn fractie nog een aantal
opmerkingen heeft die hij naar de griffie zal mailen. Daarnaast stemmen de
aanwezigen in met een verkenning van de griffie naar de communicatie van
Provinciale Staten voor de aankomende vier jaar. Dhr. Meijer brengt in dat hij
beschikbaar is om actief mee te participeren in deze verkenning. De voorzitter
merkt op dat als de Staten willen kiezen voor een continue campagne, dit wel
iets van de personele capaciteit van de griffie gaat vergen.
10. Aanbesteding accountantscontrole
De loco-griffier meldt dat vanwege privéomstandigheden het niet gelukt is om
stukken voorafgaand aan de Presidiumvergadering beschikbaar te hebben. De
concept-aanbestedingsstukken worden begin deze week rondgestuurd met het
verzoek, indien er vragen en/of opmerkingen zijn bij de stukken, deze uiterlijk
23 april schriftelijk kenbaar te maken. De aanwezigen stemmen hiermee in.
11. Wat verder ter tafel komt
De aanwezigen stemmen in met het verwerken van het advies van de commissie
Klachten en Verzoeken inzake de klacht van dhr. Theunissen.
Dhr. Van Hattem merkt op dat zijn fractie zich heeft verbaasd over het overdrachtsdossier dat door de ambtelijke organisatie is opgesteld. De PVV acht een
politieke adviesstuk van de ambtelijke organisatie richting de onderhandelingen

4/5

voor een nieuw bestuursakkoord niet passend. De voorzitter reageert dat de
directie kennis heeft genomen van deze reactie op het overdrachtsdossier en dit
te zullen onthouden voor de toekomst. Vanuit de directie is er geen intentie
geweest om aan kaderstelling te doen via het overdrachtsdossier. Mevr. Van der
Sloot kan aansluiten bij de opmerking van dhr. Van Hattem. Dhr. Smeulders
reageert dat hij het overdrachtsdossier juist als waardevol heeft ervaren.
De loco-griffier verzoekt op vrijdag 14 juni, aansluitend op de procedurevergadering, een korte bijeenkomst van het Presidium in te lassen i.v.m. de
vaststelling van het Statenvoorstel voor de fractieverantwoordingen 2018 en de
fractieverantwoording 2019 van de Groep Van Overveld. De aanwezigen
stemmen hiermee in. Verder constateert de voorzitter dat er geen bezwaar is
tegen het voorstel van de loco-griffier om voor de fractieverantwoording 2019
van de Groep Van Overveld geen controleopdracht (incl. verklaring) aan de
accountant te verstrekken; vanwege de beperkte omvang van de uitgaven zal
de griffie een toets aan de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning doen. Daarnaast wordt afgesproken om maandag 24 juni het Presidium te
verlengen met een heisessie om eerste beelden met elkaar uit te wisselen over
de werkwijze PS. De griffie gaat na of deze heisessie kan plaatsvinden op de 23 e
verdieping.
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