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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18.40 uur en stelt de agenda vast
met dien verstande dat de griffier, na vaststelling van de notulen van de
vorige Presidium-vergaderingen, een aantal mondelinge mededelingen zal
doen.
2. Concept-notulen
 Concept-notulen Presidium 9 oktober 2017
Vastgesteld met dien verstande dat dhr. Van Hattem opmerkt dat zijn
inbreng bij de bespreking van het gebruik van (ANP) krantenartikelen
summier is weergegeven. Afgesproken wordt dat de uiteindelijk te
publiceren notulen op dit punt uitgebreid worden; de loco-griffier stemt
dit nog af met dhr. Van Hattem;
 Concept-notulen besloten Presidium 27 oktober 2017
Vastgesteld met dien verstande dat de notulen geen informatie bevat
die nog langer als vertrouwelijk bestempeld dient te worden en
overgegaan kan worden tot openbare publicatie.
3. Mondelinge mededelingen
 De griffier brengt in dat eerder is opgemerkt dat de Staten2daagse
2018 van donderdagavond 8 maart & vrijdag 9 maart 2018 vlak voor
de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 valt.
Gelet op de volle vergaderkalender PS in de eerste helft 2018, lijkt het
opschuiven van de Staten2daagse niet opportuun. De griffier stelt voor
om de Staten2daagse te handhaven op de reeds geplande data, met
dien verstande dat op vrijdag 9 maart uiterlijk aan het begin van de
middag de Staten2daagse wordt afgerond zodat er voor de fracties
voldoende gelegenheid is om in de middag nog campagne te voeren.
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De aanwezigen stemmen in met het voorstel van de griffier. Voorts
meldt de griffier dat de aankomende Staten2daagse gaat plaatsvinden
in Midden-Brabant (regio Tilburg) en roept de aanwezigen op om
binnen de fracties te inventariseren of er in totaal 2 à 3 Statenleden
bereid zijn om mee te denken over het inhoudelijk programma;
De griffier meldt dat in de Presidium-vergadering van 16 november jl.
ingestemd is met het voorstel om twee technisch voorzitters toe te
voegen aan de bestaande poule van vier. Gelet op welke fracties
reeds een technische voorzitter leveren en de grootte van de overige
fracties, ligt het in de rede dat SP en VVD de extra voorzitters leveren.
Dhr. Van Hattem doet het voorstel om binnen de fracties die reeds een
technisch voorzitter leveren, een plaatsvervanger aan te wijzen. Dhr.
Smeulders reageert dat dit voor zijn fractie geen optie is; de ruimte
voor zijn fractie om zich te verdelen over de verschillende bijeenkomsten wordt dan wel erg krap. De voorzitter concludeert dat de griffie
het mandaat van het Presidium heeft om een Statenvoorstel voor te
bereiden voor de PS-vergadering van 15 december; de fractievoorzitters van de VVD en de SP leveren bij de griffie de naam aan van de
beoogde extra technisch voorzitters;
De griffier kondigt aan dat voor de Statendag van 1 december
rekening wordt gehouden met de wijzigingen in de opzet van de
Statendag, waar het Presidium op 16 november mee heeft ingestemd;
De griffier meldt dat op vrijdag 24 november 2017 het Provinciaal
Jeugddebat gaat plaatsvinden. De griffie zoekt naast dhr. Smeets en
dhr. Spapens nog naar 2 à 3 extra Statenleden die tussen 13.00u en
16.00u als jurylid willen optreden. De griffier verzoekt de aanwezigen
om binnen de fracties na te gaan wie hiervoor beschikbaar is;
Tot slot doet de loco-griffier de herhaalde oproep om binnen de fracties
de interesse voor het eerstvolgende IPO-congres in oktober 2018 te
inventariseren. Van twee fracties heeft de griffie reactie ontvangen. Na
1 december 2017 gaat de griffie het Brabant-hotel vastleggen.

4. Nieuwe uitnodiging provincie Vlaams-Brabant
 Dhr. Smeulders merkt op de motivatie voor het organiseren van een
ontmoeting met de Bureauleden van Vlaams-Brabant erg dun te vinden;
hijzelf zal niet deelnemen aan deze ontmoeting;
 Dhr. Van Hattem had graag gezien dat in de uitnodiging duidelijk was
gemaakt welke inhoudelijke bespreekpunten aan de orde zouden
kunnen komen. Dan had ook een afweging kunnen worden gemaakt
om vanuit de fractie een inhoudelijk woordvoerder af te vaardigen
i.p.v. de fractievoorzitter. In alleen een nadere kennismaking met de
Bureauleden ziet dhr. Van Hattem geen toegevoegde waarde;
 Mevr. Brunklaus vindt het een goede uitnodiging omdat het de
mogelijkheid biedt om af te tasten waar overeenkomsten en kansen
voor nadere samenwerking met Vlaams-Brabant liggen;
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Dhr. Van Overveld merkt op dat er op gemeentelijk niveau regelmatig
contact is met buitenlandse gemeenten en juicht het voorstel toe om met
Vlaams-Brabant nader kennis te maken. Dhr. Smeulders reageert dat
wat hem betreft dit een taak is van het college en niet de
volksvertegenwoordiging;
De voorzitter concludeert dat de aanwezigen, met uitzondering van
dhr. Van Hattem en dhr. Smeulders, instemmen met het op vrijdag 13
april 2018 organiseren van een ontmoeting met de Bureauleden van
Vlaams-Brabant;
Voorts wordt afgesproken dat in principe de fractievoorzitters zullen
deelnemen aan deze ontmoeting. In het geval de fractievoorzitter niet
beschikbaar is, zal getracht worden om binnen de desbetreffende
fractie een vervanger te vinden. Dhr. Smeulders reageert daarop dat hij
ervoor zal zorgen dat een adequate vervanger van hem zal
deelnemen.
Ten slotte wordt afgesproken dat naast de leden van het Presidium ook
de technisch voorzitter van het platform Internationalisering deel kan
nemen aan deze ontmoeting.

5. Actualisatie Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om een reactie te geven op het
voorliggende Statenvoorstel incl. bijlagen t.b.v. de actualisatie van de
verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Dhr. Koevoets en
dhr. Smeulders merken op dat zij aan de voorkant hun opmerkingen op de
geactualiseerde verordening aan de griffie hebben meegegeven en dat de
opmerkingen goed zijn verwerkt. Mevr. Brunklaus vult aan dat er goed
werk door de griffie is geleverd. Dhr. Hageman brengt in dat hij de griffie
erop vertrouwt dat met dit voorstel de duidelijkheid wordt vergroot en de
bureaucratie wordt verkleind. Dhr. Van Hattem vraagt of de opmerkingen
van zijn fractiepenningmeester zijn verwerkt in het voorliggende voorstel.
De griffier reageert dat de voorstellen vanuit zijn fractie deels zijn overgenomen; voor de niet overgenomen voorstellen is richting zijn
fractiepenningmeester nader gemotiveerd waarom ze niet zijn verwerkt.
6. Rondvraag
Dhr. Van Hattem merkt op dat er onlangs een uitspraak van de rechter is
geweest over het rechtstreeks aan een politieke partij uitbetalen van de
vergoeding voor volksvertegenwoordigers en vraagt of deze uitspraak ook
hier bekend is. De griffier antwoordt dat zowel de debestreffende uitspraak
van de rechtbank als de brief van Minister Plasterk naar aanleiding
daarvan zijn ontvangen en dat wordt bekeken wat dit voor de provincie
betekent.
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7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de besloten vergadering
om 19.05 uur.
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