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1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 13.47 uur en heet de aanwezigen
welkom.
Dhr. Van Hattem geeft aan dat deze vergadering van het presidium laat is
gecommuniceerd en dat dit niet praktisch was. De voorzitter geeft aan dat e.e.a.
conform het Reglement van Orde plaatsvindt en constateert dat met de agenda
wordt ingestemd en er geen mededelingen zijn.
2.
Voorstel werkgeverscommissie
Dhr. Van Gruijthuijsen licht toe. Het presidium heeft de werkgeverscommissie in
oprichting (wgcie i.o.) verzocht dit voorstel voor te bereiden. Daartoe is de
wgcie i.o. een aantal malen bijeen geweest en is er in korte tijd veel werk
verzet. In de wgcie i.o., zitten dhr. Van Gruijthuijsen, mw. Van der Sloot en
mw. Klitsie, de CdK, de AD en hoofd P&O zijn ingeschakeld als adviseur.
Dhr. Van Hattem vraagt of e.e.a. juridisch goed is geregeld en mist de borging
van de continuïteit. Mw. Roijackers geeft aan blij te zijn dat het nu goed wordt
geregeld; mede in het kader van het goed zorgen voor de griffie.
Dhr. Van Gruijthuijsen reageert dat de continuïteit goed is besproken en
afgewogen. De griffier werkt in opdracht van de gehele Staten. Bij de
benoeming van vice-voorzitters PS dient er in het vervolg mee rekening te
worden gehouden dat zij tevens lid worden van de werkgeverscommissie. Er
kan, zo is ook overwogen, voldoende worden geborgd dat het geheugen van
de werkgeverscommissie wordt overgedragen.
De voorzitter concludeert dat op 11 maart het voorstel in PS aan de orde komt.
3.
Rondvraag
Dhr. Heijman vraagt naar aanleiding van een mailwisseling naar de stand van
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zaken omtrent vergoedingen aan externe deskundigen die voor
informatiebijeenkomsten worden uitgenodigd. De griffier geeft aan dat
daarover op 11 maart in het presidium een memo voor zal liggen.
Ook de heer Van Gruijthuijsen meldt zich voor een rondvraag. De voorzitter
oordeelt dat dit onderwerp in beslotenheid besproken moet worden en van
deze rondvraag een afzonderlijk verslag dient te worden opgemaakt.
4.
Sluiting
De voorzitter doet de mededeling aan het Presidium dat hij voornemens is een
nevenactiviteit te aanvaarden. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter
de vergadering om 13.55 uur.
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