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Datum:

14-1-2021

Indiener(s):

VVD

Naam en telefoonnummer contactpersoon:

Suzanne Otters-Bruijnen, 06 422 722 34

1

Welk onderwerp / agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Perspectiefnota 2022
U hoeft zich niet te laten leiden door toegezonden stukken voor de Agendavergadering, zoals
Statenvoorstellen en Statenmededelingen, maar kunt ook zelf onderwerpen agenderen.

2

Wat is het doel van de themabijeenkomst?
Vanuit PS (bijvoorbeeld de fractievoorzitters) input meegeven aan het college voor de Perspectiefnota
2022. In het Bestuursakkoord staat de ambitie om aan de voorkant van bijvoorbeeld de Begroting betere
afstemming met Provinciale Staten te organiseren. Voorafgaand aan vaststelling van de Perspectiefnota
door GS is bij uitstek het moment om als Staten input mee te geven.

3

Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Zodat alle fractievoorzitters in de gelegenheid zijn om aan te sluiten en hun input kenbaar te maken.
Denk na of het op een andere wijze of andere dag kan. Tijdens de Agendavergadering zal, in verband met de
beperkte tijd op Statendagen, worden nagegaan of er ook alternatieve momenten zijn, zoals
maandagenavonden of niet-Statendagen, waarop (facultatief) iets kan worden georganiseerd.

4 Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
☐ Informerend
☐ Informatiebijeenkomst
Bij informatiebijeenkomsten is het uitgangspunt dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke
organisatie komt. Informatie die bij deze bijeenkomsten wordt gewisseld is van feitelijke aard. Tijdens
een informatiebijeenkomst kan ook ruimte zijn om te brainstormen over het geagendeerde onderwerp

☐ Expertmeeting
Zowel PS als GS kunnen verzoeken om een expertmeeting. Hiermee worden (externe) experts van
inhoudelijk deskundige organisaties op het onderwerp bedoeld.

☐ Rondetafelgesprek
Alleen PS kunnen verzoeken om een Rondetafelgesprek. PS dragen zelf gasten/sprekers aan. In
tegenstelling tot bij een expertmeeting hoeven de gasten geen expert te zijn, maar kunnen dit
bijvoorbeeld ook belangenbehartigers of burgers zijn.

☒ Oordeelsvormend
Oordeelsvorming kan plaatsvinden onderling en/of met GS. Externen kunnen hierbij als toehoorder aanwezig
zijn. Voorbereiding op kaderstelling kan enkel op basis van een Statenvoorstel.

☐ Informerend en oordeelsvormend
Aankruisen als het zinvol lijkt om in één bijeenkomst aan zowel beeldvorming als oordeelsvorming te doen.
De griffie zal in samenwerking met de indiener sparren over de vorm waarin dit het beste kan gebeuren.

5

Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst
Het is handig als de gedeputeerde Financiën een aftrap verzorgt over het proces van de Perspectiefnota,
waarna PS de gedeputeerde input kunnen meegeven en met elkaar in gesprek gaan. De opbrengst van deze

bespreking kan de gedeputeerde vervolgens delen met het college en betrekken bij de verdere invulling
van de Perspectiefnota. Over deze aanvraag heeft reeds afstemming plaatsgevonden met de gedeputeerde
Financiën, die enthousiast was over de open betrokkenheid van PS bij de perspectiefnota. Voorkeur is de
bijeenkomst begin februari 2021 te laten plaatsvinden om zo vooraan in het proces te zitten. Voostel
datum: Statendag van 5 februari 2021. Gewenste duur: minimaal 90 minuten.
Hier kan nadere informatie worden gegeven over bijvoorbeeld:
 Welke externen/gedeputeerden moeten bij een bijeenkomst zijn?
 Gewenste duur van de bijeenkomst.
 Periode waar de bijeenkomst moet plaatsvinden of exacte datum.
Geef hierbij ook eventueel relevante achtergrondinformatie aan.

