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1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur. Hij vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met de agenda. Dit is het geval.
Mw. Brunklaus meldt dat ze zojuist op visite is geweest bij mw. Klitsie. Mw.
Klitsie heeft nog weinig energie maar stelt bezoek erg op prijs.
2. Concept-notulen Presidium 16 april 2018
De notulen van de Presidiumvergadering van 16 april jl. worden
ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en stukken ter kennisname
De memo Stand van zaken actualiseren verordening rechtspositie wordt
voor kennisgeving aangenomen.
4. Procedure onderzoeksbudget PS
Dhr. Smeulders geeft aan het een goed voorstel te vinden. Dhr. Van
Gruijthuijsen vindt het van belang dat in de aanvraag de relevantie voor
heel PS wordt aangegeven. Het Presidium stemt in met het voorstel.
5. Procedure wensen en bedenkingen
Dhr. Smeulders en Dhr. Van Gruijthuijsen kunnen zich vinden in het
voorstel. De voorzitter meldt dat naar aanleiding van een vraag van mw.
Van der Kammen over zienswijzen bij gemeenschappelijke regelingen in
relatie tot de Provinciewet de griffie nog e.e.a. aan het uitzoeken is. De
loco-griffier leest een mail van dhr. Van Hattem voor waarin wordt
voorgesteld om vanuit GS het voorgestelde ontwerpbesluit leeg te laten
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blijven. Het voorstel van dhr. Van Hattem vindt geen draagvlak; de
aanwezigen stemmen in met het voorliggende voorstel.
6. Rondvraag en sluiting
Dhr. Van Gruijthuijsen geeft aan dat er momenteel 2 vlaggen in de
Statenzaal staan; de Brabantse en de Nederlandse vlag. Hij doet via het
Presidium het verzoek om er een Europese vlag bij te plaatsen. Dhr. Meijer
vindt dat het voorstel van dhr. Van Gruijthuijsen recht doet aan de discussie
in de PS-vergadering. De loco-griffier wijst erop dat het Presidium gaat over
bedrijfsvoering; daar zou een vlag in de Statenzaal in principe onder
kunnen vallen maar het is een politiek gevoelig onderwerp. De voorzitter
verzoekt de loco-griffier de bandopname van de betreffende PSvergadering terug te luisteren en een voorstel te doen hoe het verzoek van
dhr. Van Gruijthuijsen het beste aan de orde kan komen. Dhr. Meijer
verzoekt de loco-griffier het voorstel uiterlijk op 25 augustus te mogen
ontvangen.
De loco-griffier vraagt aandacht voor een brief van de Brabantse
waterschappen waarin de waterschappen vragen om samen op te trekken
richting Waterschaps- en Statenverkiezingen. Hij wil peilen wat het
Presidium hiervan vindt. Dhr. Van Gruijthuijsen vraagt naar de plannen van
het IPO in het kader van de verkiezingen; hij is van mening dat aansluiten
bij een landelijke campagne het beste bereik heeft. Dhr. Van Overveld is
voor samenwerkingen met de waterschappen; mw. Brunklaus sluit zich
hierbij aan. Dhr. Smeulders is van mening dat er voor wat betreft
opkomstbevordering samen opgetrokken kan worden; de rest van de
campagne is meer maatwerk. Dhr. Van der Staak en dhr. Meijer sluiten
zich hierbij aan. De voorzitter concludeert dat richting waterschappen het
signaal kan worden afgegeven dat het Presidium positief tegenover
samenwerking met de Brabantse waterschappen staat. Er zal zoveel
mogelijk aangehaakt worden bij landelijke campagnes. Hij verzoekt de
loco-griffier de samenwerking nader uit te werken in een voorstel.
De loco-griffier meldt dat op de Statendag van 31 augustus aanstaande
Julien van Ostaaijen van de Universiteit van Tilburg zijn onderzoek naar
opkomstbevordering presenteert. Hij spreekt zijn zorg uit dat de griffie soms
moeite heeft om statenleden bij activiteiten in het kader van opkomstbevordering te betrekken en vraagt de fractievoorzitters hier actief op te
sturen binnen de eigen fracties.
De loco-griffier stelt voor om op 3 september, aansluitend aan de
Procedurevergadering, een korte presidiumvergadering te houden over
o.a. het statenvoorstel fractieverantwoordingen 2017 en de profielschets
voorzitter Provinciale Raad Gezondheid. Het Presidium stemt hiermee in.
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Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om
20.02 uur.
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