Provinciale Staten
griffie

Vastgestelde Notulen

Datum
23–04–2018

Bespreking
Bijeenkomst Presidium maandag 16 april 2018

Ons kenmerk
4371480
Auteur
Miriam van Kampen

Aanwezig
W. van de Donk (voorzitter), M. van Gruijthuijsen (vice-voorzitter), M. van der
Sloot, A. van Hattem, A. Meijer, P. Brunklaus, S. Smeulders, H. Oosterveer, M.
van der Wel, H. Vreugdenhil, J. Heijman, J. Deneer (loco-griffier), M. van
Kampen (Statenadviseur, verslag).
Afwezig
N. Heijmans, K. ten Cate.

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De vice-voorzitter opent de vergadering om 18.21 uur. Hij stelt op verzoek
van de voorzitter voor om agendapunt 5 van de agenda te halen en vraagt
of de aanwezigen kunnen instemmen met de rest van de agenda. Dit is het
geval.
Om 18.22 uur arriveert de voorzitter en neemt het voorzitterschap over van
de vice-voorzitter. De voorzitter heet dhr. Meijer welkom die voor de eerste
keer als fractievoorzitter van D66 de Presidiumvergadering bijwoont.
Vervolgens praat hij de aanwezigen bij over de gezondheidstoestand van
de griffier. Voor wat betreft agendapunt 5 stelt de voorzitter voor om, in
aansluiting op hetgeen hierover door de vice-voorzitter gemeld is, om hier
breder en rustiger de tijd voor te nemen om dit te bespreken en dit daarom
tijdens een informele Presidiumbijeenkomst op 2 juli te agenderen. De
aanwezigen stemmen hiermee in.
2. Concept-notulen Presidium 19 maart 2018
Dhr. Van Hattem wil graag op pagina 5, de derde zin de passage ‘als
Statenlid’ vervangen hebben door ‘partijpolitiek onafhankelijk’. De notulen
worden met inachtneming met de opmerking van dhr. Van Hattem
vastgesteld.
3. Mededelingen
De loco-griffier deelt mee dat op 18 mei een zitting bij de Raad van State is
over de zaak Kerkhoff. Verder meldt hij dat naar alle waarschijnlijkheid Roy
de Jonge op 17 mei in de Staten terugkeert na ziekteverlof. Voor wat
betreft de two factor autentification geeft hij aan dat de boodschap vanuit
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de organisatie is dat een simpeler alternatief niet tot de mogelijkheden
behoort.
4. Terugblik op Statendagen van 23 maart en 6 april jl. en
vooruitblik naar Statendag 20 april (behandeling
Perspectiefnota 2018)
De voorzitter geeft aan eraan te hechten om fundamenteler op
Statendagen terug te kijken tijdens de informele sessie met het Presidium op
2 juli omdat dit punt tijdens de Presidiumvergaderingen niet goed tot zijn
recht komt.
De loco-griffier meldt dat het griffieteam de komende dagen beschikbaar is
voor technische ondersteuning bij moties en amendementen voor de PSvergadering van 20 april aanstaande. Verder geeft hij aan dat het
onderwerp ‘actualiteiten’ niet op de agenda van de PS-vergadering staat
omdat de Perspectiefnota alle mogelijke onderwerpen omvat. De
aanwezigen kunnen zich hierin vinden.
5. Voorstellen kortere PS-vergaderingen
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de informele bijeenkomst van het
Presidium van 2 juli aanstaande.
6. Ondersteuning PS bij P&C-documenten
Dhr. Smeulders vindt het voorliggende memo een juiste weergave van de
werkelijkheid; er zijn veel instrumenten beschikbaar waar de Staten
onvoldoende gebruik van maken. Mw. Brunklaus vraagt of, als een fractie
gebruik wil maken van het onderzoeksbudget PS, hiermee de Staten
moeten instemmen. Mw. Van der Sloot geeft aan dat het CDA samen met
D66 gepleit heeft voor extra ondersteuning bij P&C-documenten. De
precieze invulling hiervan zou nader besproken moeten worden in het
Platform P&C. Dhr. Van Hattem heeft geen behoefte aan extra
ondersteuning; de griffie heeft nu al 11 fte en nog meer fte’s staat niet meer
in verhouding. Bij de Perspectiefnota hebben maar 4 fracties technische
vragen hebben gesteld. Dhr. Meijer vindt het fundamentele punt waar de
extra ondersteuning belegd wordt; voor D66 is dit bij de griffie vanwege
de onafhankelijkheid van de griffie. Dhr. Smeulders vraagt zich af waarom
dit wel voor P&C documenten geldt en niet voor andere inhoudelijke
thema’s.
De loco-griffier wijst erop dat het bieden van extra ondersteuning bij P&Cdocumenten door de griffie niet in het griffiejaarplan staat en niet binnen de
huidige formatieomvang van 11 fte te leveren is. Als het Presidium
desalniettemin van mening is dat deze ondersteuning er moet komen dan
zal er overleg met de werkgeverscommissie moeten plaatsvinden. De locogriffier benadrukt dat er ook andere manieren zijn voor extra ondersteuning
bij P&C-documenten zoals het onderzoeksbudget PS, de accountant en
ZRK. Voor wat betreft het onderzoeksbudget PS is een Statenbesluit nodig
als hieruit een grote ondersteuningsopdracht gefinancierd moet worden.
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Mw. Brunklaus vindt het vanwege de opdrachtverstrekking geen optie om
ondersteuning bij P&C-documenten vanuit het onderzoeksbudget PS te
doen. Daarom pleit ze voor een financiële man/vrouw bij de griffie.
Dhr. Van Gruijthuijsen geeft aan dat er genoeg mogelijkheden zijn zoals in
de memo gemeld maar dat er wellicht eens naar de procedure van het
aanspreken van het onderzoeksbudget PS gekeken kan worden.
De voorzitter geeft aan dat de P&C-cyclus een hoog specialistisch veld is
geworden en dat hij zich de behoefte van de Staten voor extra
ondersteuning kan voorstellen. Hij concludeert dat het Presidium nu geen
extra formatie beschikbaar wil stellen voor extra ondersteuning bij P&Cdocumenten bij de griffie en dat er aanleiding is om de procedure rondom
het onderzoeksbudget PS te bezien zodat ook aan relevante minderheden
in de Staten de mogelijkheid gegeven wordt van dit budget gebruik te
kunnen maken. De aanwezigen kunnen zich vinden in dit voorstel.
7. Training omgevingsvisie voor PS
Er wordt zonder bespreking ingestemd met het voorstel.
8. Projectplan ‘Op weg naar de Provinciale verkiezingen’
Dhr. Van Gruijthuijsen geeft aan akkoord te zijn met het plan en het
genoemde basisbedrag. Dhr. Van Hattem vindt het plan versnipperd
overkomen. Hij heeft enige twijfel bij de insteek bij sommige projecten. Hij
roept op om terughoudend te zijn met de plannen van Omroep Brabant.
Mw. Van der Sloot vindt het een goed idee om de werkgroep
opkomstbevordering bij de plannen te betrekken. Ze roept de voorzitter op
om, net zoals vorige keer, 18-jarigen die voor het eerst mogen stemmen te
benaderen om vooral te gaan stemmen. Dhr. Oosterveer roept ieder
Statenlid op om in haar of zijn woonplaats 2 gastlessen te geven. Dhr.
Heijman vindt dat vooral jongeren anderen jongeren moeten aanspreken
om te gaan stemmen. Dhr. Meijer vindt dat de werkgroep
Opkomstbevordering de basis heeft gelegd wat wel en niet werkt en roept
op om dit vooral te gebruiken. Dhr. Vreugdenhil vraagt wat de planning is
van de cursus Politiek Actief; deze cursus werkt in andere provincies goed.
Dhr. Van der Wel roept op om Omroep Brabant meer mee te laten kijken
bij debatten zodat alle fracties in de Staten aan bod komen. Mw. Brunklaus
is blij met de innovatieve lijn voor jongeren en vraagt naast aandacht voor
MBO studenten ook aandacht voor HBO- en WO studenten. De voorzitter
dankt de projectleider en het team voor het voorliggende plan en doet een
oproep aan het Presidium om betrokken te blijven door bij te sturen daar
waar nodig en ideeën in te brengen.
9. Overdrachtsdossier PS 2019-2023
De voorzitter geeft aan dat hetgeen nu voorligt een eerste aanzet is. Dhr.
Van Hattem vraagt zich af wie Brabantadvies opdracht heeft gegeven input
te leveren voor de verkiezingsprogramma’s. Verder geeft hij aan geen
behoefte te hebben aan een evaluatie van de huidige werkwijze en wil hij
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het inwerkprogramma graag aan de griffie overlaten. Dhr. Vreugdenhil
heeft behoefte aan een financieel overdrachtsdossier. De heer Smeulders
reageert dat er in feite 2 financiële dossiers zouden moeten zijn; een voor
de zomer ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s en een in het
voorjaar 2019 voor ten behoeve van de coalitieonderhandelingen. Mw.
Van der Sloot vindt het van belang voor de zomer te weten welke
subsidieregelingen aflopen. Mw. Brunklaus geeft aan weinig gedaan is met
het overdrachtsdossier van 4 jaar geleden; het is belangrijk dat zaken goed
te vinden zijn.
De loco-griffier meldt dat er begin 2019 voor de start van de
onderhandelingen een financieel voorjaarsbericht verschijnt. Hij bevestigt
dat er bij het begin van de vorige bestuursperiode niet veel met het dikke
overdrachtsdossier is gedaan. De op te zetten bibliotheekvoorziening voor
PS moet een goed startpunt voor de nieuwe Staten zijn om informatie op
een snelle en makkelijke manier te kunnen raadplegen. Voor wat betreft
Brabantkennis en Brabantadvies meldt de loco-griffier dat deze de
opdracht hebben om ongevraagd en onafhankelijk advies uit te brengen.
Vanuit die rol pakken beide organisaties het stuk met input voor de
verkiezingsprogramma’s op. Dhr. Van Hattem is van mening dat de
kennisinstellingen hiermee op het hellend vlak richting politiek gaan. De
voorzitter geeft aan dat hij na de zomer de voorzitters van de provinciale
afdelingen van de politiek partijen zal uitnodigen. Hij is van mening dat het
evalueren van de werkwijze van PS aan een volgend Presidium is. Dhr. Van
Gruijthuijsen geeft dat een stukje evaluatie in de huidige periode goed is
als overdracht naar de nieuwe Staten. De voorzitter stelt voor om tijdens de
volgende Presidiumbijeenkomst op 2 juli een opzet te bespreken van wat
het Presidium als overdracht naar de nieuwe Staten wil meegeven.
10. Rondvraag en sluiting
De loco-griffier vraagt nog aandacht voor 2 zaken. De heidag in oktober
2018 zal in West-Brabant plaatsvinden. Hij verzoek binnen de fracties na
te vragen of er mensen bereid zijn om mee te denken met het griffieteam
over het programma. Verder roept hij op om, indien er Statenleden
wethouder worden en het lidmaatschap van PS willen opzeggen, zich bij
de griffie te melden zodat de griffie kan adviseren hoe te handelen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om
19.24 uur.
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