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1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur en vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met de agenda. Dit is het geval.
De loco-griffier deelt mee dat het voorstel voor kortere vergaderingen
vanwege de tijdelijke afwezigheid van de griffier niet vandaag op de
agenda staat maar op 16 april geagendeerd wordt. Er is een relatie tussen
het voorstel en de behandeling van de Perspectiefnota op 20 april.
Vanwege de korte tijd tussen 16 en 20 april stelt de loco-griffier voor tijdens
de behandeling van de Perspectiefnota op 20 april het normale
spreektijdenregime, dat wil zeggen de maximale spreektijd per fractie, aan
te houden.
2. Nadere kennismaking met de directie
De voorzitter heet de heer Van Bijnen, algemeen directeur, en de heer
Meulesteen, directeur bedrijfsvoering, van harte welkom. Hij geeft aan dat
de ontwikkeling van de organisatie in gang is gezet door de voormalig
algemeen directeur Annemie Burger en dat de nieuwe directie hard werkt
aan de voortgang daarvan.
De heer Meulesteen licht toe dat hij vanaf mei 2016 bezig is met
organisatieontwikkeling binnen de provincie Noord-Brabant. Doel is om te
komen tot een plattere organisatie waarin opgave gestuurd werken
centraal staat en waarin professionals met ruimte nodig zijn. Vanuit
bedrijfsvoering wordt dit proces gefaciliteerd. De H&O scheiding wordt
verder doorgezet.
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De heer Van Bijnen geeft aan dat hij formeel per 1 december 2017
begonnen is maar zich daarvoor al met de werving van de nieuwe directie
te hebben beziggehouden. Hij heeft, om zich een goed beeld te vormen
waaraan de organisatie behoefte had, veel met internen en externen
gesproken. Hem is daarbij duidelijk geworden dat verbinding met de
tripple helix en gemeenten van belang is. Met dit beeld voor ogen is hij
gaan werven. Uiteindelijk zijn er 2 kandidaten intern geworven, te weten
de heer Meulesteen en mevrouw Vlug en 2 externe kandidaten, de heer
Gloudemans, afkomstig van Fontys, en de heer Smarius, afkomstig van de
gemeente Uden. Na nu ruim drie maanden in functie ziet hij een
organisatie die graag wil, dat de nieuwe manier van werken (van binnen
naar buiten) vorm begint te krijgen en een andere manier van omgang
tussen de directie en GS. Als voorbeeld noemt hij dat GS en de directie
samen de hei op zijn gegaan om over de organisatietransitie te spreken.
Ook noemt hij de terugkoppeling GS aan de ambtelijke organisatie op
woensdagochtend die nu een terugkoppeling GS en PS is geworden.
De heer Smeulders verzoekt om een overzicht welk directielid zich met
welke thema’s bezighoudt. De voorzitter vult aan dat er op brabant.nl een
overzicht moet staan welke statenleden voor welke thema’s aangesproken
kunnen worden.
De heer Steenbakkers vraagt hoe het zit met de relatie van de directie met
het bedrijfsleven. De heer Meulesteen geeft dat hij in het MKB heeft
gewerkt en de heer Van Bijnen vult aan dat ook de heer Gloudemans veel
relaties met het bedrijfsleven heeft.
Mevrouw Brunklaus informeert of er niet meer geschikte vrouwelijke
kandidaten waren. De heer Van Bijnen geeft aan dat er weinig vrouwelijke
sollicitanten waren. Mevrouw Brunklaus roept op om aandacht te hebben
voor de werving van vrouwen in de ambtelijke top.
De heer Van Hattem vraagt wat een opgave gestuurde organisatie nu in de
praktijk betekent ten opzichte van vroeger. De heer Meulesteen noemt als
voorbeeld de samenwerking met de waterschappen; we bepalen nu aan
de voorkant de rol die we willen hebben. De voorzitter vult aan dat onder
opgave gestuurd werken ook integraal werken valt; ook hierbij wordt aan
de voorkant vanuit alle invalshoeken bekeken wat het beste is. Hij vraagt
zich af wat deze Staten de volgende bestuursperiode aan transitiedossiers
willen overdragen aan de nieuwe Staten. De heer Vreugdenhil wil hier
graag een keer over doorpraten. Hij noemt digitalisering en
internationalisering als natuurlijke momenten hiervoor; maar welke
momenten zijn er nog meer? De heer Van Bijnen noemt het Interbestuurlijk
Programma van het rijk als voorbeeld. Ook haalt hij een recente
ontmoeting van de colleges van Noord-Brabant en Zuid-Holland aan,
waarbij het idee is ontstaan om samen op te trekken richting Den Haag en
Brussel. De voorzitter stelt voor aan het einde van de bestuursperiode te
kijken wat er nog open staat en met de buurprovincies gezamenlijk te
sonderen wat de gezamenlijke doelen zijn en gebruikt de term
‘grensontkennend samenwerken’. De heer Van Hattem meldt statenvragen
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gesteld te hebben over het Interbestuurlijk Programma met het Rijk en pleit
ervoor eigen autonomie te behouden. De voorzitter geeft aan dat Brabant
er bij het Rijk juist voor gevochten heeft om autonomie te behouden; dit
heeft tot wijzigingen in het programma geleid.
De voorzitter bedankt de heren Van Bijnen en Meulensteen voor hun
toelichting. Na dit agendapunt verlaat de heer Smeulders de vergadering
3. Concept-notulen Presidium 19 februari 2018
De heer Hagemans geeft aan dat bij agendapunt 1, herdenkingsmonument
slachtoffers van de ramp met de MH17, het een nationaal monument
betreft en zou dit graag toegevoegd zien. Het verslag wordt, met de
toevoeging van de opmerking van de heer Hagemans, vastgesteld.
De voorzitter sluit de Presidiumvergadering om 19.04 uur.
4. Mededelingen en stukken ter kennisname
De voorzitter heropent de vergadering om 19.08 uur
a. Publicatie geschenken-, declaratie- en onkostenvergoedingenregister 2e
helft 2017;
Het register wordt voor kennisgeving aangenomen.
b. Geanonimiseerd opleidingsoverzicht individuele Statenleden
De heer Heijmans zou graag de kosten vermeld willen zien van de diverse
opleidingen om een beter inzicht te krijgen. De voorzitter geeft aan dat
alles binnen de daarvoor geldende richtlijn blijft. De heer Van Hattem
constateert dat sommige opleidingen door een hele fractie worden gevolgd
en dat sommige opleidingen meer neigen naar persoonlijke ontwikkeling.
Hij vraagt zich ook af of sommige opleidingen niet aan heel PS kunnen
worden aangeboden. De loco-griffier geeft aan dat de griffier de
aanvragen kritisch heeft getoetst aan de verordening rechtspositie en
geconcludeerd heeft dat de opleidingen in dienst staan van het provinciaal
belang conform artikel 6, lid 1 van de verordening rechtspositie. De
bijvangst van een opleiding kan persoonlijke ontwikkeling zijn, maar is
geen doel op zich. De genoemde opleidingen in het overzicht betreffen
allemaal individuele aanvragen. Voor wat betreft opleidingen voor heel PS
stelt de loco-griffier voor dit bij de start van de volgende bestuursperiode te
bezien. De heer Heijmans is van mening dat opleidingen uit het
fractiebudget betaald moeten kunnen worden. De heer Vreugdenhil geeft
aan dat daar eerder over gesproken is; dit mag niet uit het fractiebudget
mag. De voorzitter merkt op dat het een rechtspositiebesluit betreft; daarom
is gekozen voor een gedepolitiseerde manier van toetsen door de griffier.
Hij stelt voor deze werkwijze in de huidige bestuursperiode te handhaven.
Voor wat de kosten van de opleidingen betreft stelt de voorzitter voor om,
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als dit mogelijk is, bij benadering de geanonimiseerde omvang hiervan op
te nemen.
a. Proces publiceren technische vragen incl. antwoorden erop.
De heer Van Hattem informeert naar de onderbouwing van het in de memo
gestelde dat in juridisch opzicht het publiceren van technische vragen niet
verplicht zou zijn. Verder zou hij graag de technische vragen zowel op
Ibabs als op brabant.nl gepubliceerd willen zien. De loco-griffier geeft aan
dat het laatste juist het voorstel is. Daarnaast geeft hij aan dat technische
vragen geen onderdeel zijn van een politiek-bestuurlijk voorstel en daarom
geen onderdeel hoeven uit te maken van het betreffende dossier. Omwille
van het bieden van transparantie is het voorstel van de griffie om dit wel te
gaan doen. Verder meldt de loco-griffier dat de beantwoording van
technische vragen altijd in het dagbericht wordt meegenomen; voorwaarde
is wel de griffie wordt geïnformeerd over de beantwoording.
5. Terugblik op de Statendag van 23 februari jl. en de
Statentweedaagse van 8/9 maart jl.
Mevrouw Brunklaus merkt op dat ze het avondprogramma erg goed vond.
Ze stelt voor de aanbeveling van Cyrille Fijnaut mee te nemen bij het
werkbezoek aan Leuven. De voorzitter meldt dat het streven is om de
aanbeveling aan te bieden aan de betreffende Vlaamse en Nederlandse
minister tijdens een bijeenkomst in het Provinciehuis en zal daarvoor ook
Statenleden uitnodigen.
De heer Van Gruijthuijsen vond het middagprogramma met Brabantkennis
minder goed. Wat hem betreft had het programma door mogen lopen tot
aan de start van Indoor Brabant en doet de suggestie om een keer achter
de schermen van indoor Brabant te kijken. De loco-griffier geeft aan dat het
nadrukkelijk de opdracht van het Presidium aan de griffie was om de
middag vrij te houden voor campagnedoeleinden in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen.
6. Oriënterende bespreking campagneopzet PS-verkiezingen
2019
Dit onderwerp wordt besproken in aanwezigheid van mevrouw Lankveld,
projectleider campagne PS-verkiezingen.
De heer Heijmans geeft aan achter het memo te staan. De campagneopzet
is bescheiden van opzet met een goede focus en bijbehorende financiële
middelen. De heer Van Hattem heeft niet de indruk dat een dergelijk
campagneopzet veel effect zal hebben; hij is van mening dat een Statenlid
nooit voor 100% als statenlid kan spreken. Mevrouw Brunklaus mist het
instrument Gast van de Staten; dit instrument kan meer ingezet worden met
een aantrekkelijkere presentatie. De loco-griffier geeft aan dat uit de
terugkoppeling van scholen bij de klassenbezoeken die ProDemos verzorgt
de ontmoeting met een Statenlid als leukste onderdeel wordt ervaren.
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Verder zouden statenleden betrokken kunnen worden bij
campagneactiviteiten rondom strategische relatie evenementen en het
Brabants debat. De voorzitter vult aan dat hij Statenleden uitnodigt voor
zijn werkbezoeken aan gemeenten. Verder denk hij erover na om vanaf
midden dit jaar tot aan de verkiezingen met vertegenwoordigers van PS
naar plaatsen te gaan waar besluiten van PS van invloed zijn geweest.
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7. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om
19.29 uur.
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