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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18.45 uur.
2. Concept-notulen Presidium 11 september 2017
Zonder wijzigingen vastgesteld. N.a.v. de notulen merkt dhr. Van Hattem
op dat op 11 september jl. weliswaar is toegelicht dat het programma voor
de Europese week van de steden en regio’s in het platform Internationalisering aan de orde is geweest, maar dat dit niet verifiëren is, omdat er van
platformbijeenkomsten geen verslagen worden gemaakt.
3. Mededelingen/stukken ter kennisneming
Voorafgaand aan de bespreking van de geagendeerde stukken, doet de
griffier een aantal mondelinge mededelingen:







Op de Statendagen van 27 oktober en 17 november worden er foto’s
van de fractievoorzitters gemaakt t.b.v. het te plaatsen fotobord in de
hal van het Provinciehuis. De voorzitter merkt op dat deze afspraak te
zijner tijd schriftelijk bevestigd zal worden;
Dhr. Kerkhoff heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van
de rechtbank inzake de procedure terugvordering fractiegelden;
De Programmaraad vraagt de fracties voor 23 oktober eventuele
onderzoeksonderwerpen voor de Zuidelijke Rekenkamer te mailen naar
mevr. Dingemans. De fractievoorzitters hebben hierover reeds op 26
september een mail van haar ontvangen. Tot nu toe heeft alleen dhr.
Smeulders hierop gereageerd;
Om de klachten over kou op de fractiekamers te verhelpen is er een
aanpassing gedaan in het gebouwbeheersysteem. Het klimaatsysteem
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in deze ruimtes blijft nu standaard op maandagavond tot 22:00 uur
actief.
Voorgesteld wordt om op de Statendag van 27 oktober, voorafgaand
aan de procedurevergadering, een korte bijeenkomst van het Presidium
in te lasten t.b.v. een voorgenomen benoeming van een lid voor de
RvC van BOM Holding BV.

a. Geanonimiseerd overzicht individuele opleidingen
Dhr. Van Hattem merkt op dat de opleidingen meer gericht lijken te zijn
op persoonlijke ontwikkeling dan dat het ten dienste staat van de uitoefening van het Statenlidmaatschap. Dhr. Heijmans sluit zich aan bij de
opmerking van dhr. Van Hattem. De griffier reageert dat zij juist bij
ieder voorstel voor het volgen van een individuele opleiding ten laste
van het PS-budget stevig heeft doorgevraagd op dit punt, maar dat niet
uitgesloten kan worden dat er een bijvangst is op het vlak van
persoonlijke ontwikkeling. De voorzitter merkt op dat de vorige keer is
afgesproken regelmatig een geanonimiseerd opleidingsoverzicht terug
te laten keren in het Presidium, over een jaar te evalueren of de
verordening ‘rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden
2016’ aangepast dient te worden en de griffier het mandaat heeft om
toekomstige opleidingsaanvragen te beoordelen.
Dhr. Van Gruijthuijsen vult aan dat, voorafgaand aan de toets van de
griffier, politieke partijen primair een eigen verantwoordelijkheid hebben in het doen van maatschappelijk aanvaardbare opleidingsvoorstellen. Tot slot merkt de voorzitter op dat hij van mening is dat bij het
harde werken als volksvertegenwoordiger ook hoort dat je, o.a. via het
volgen van opleidingen, je kennis en vaardigheden op peil houdt.
b. Aan- en afmeldingen evenementen
De leden van het Presidium zullen het aan- en afmeldingenbeleid ten
aanzien van evenementen binnen de eigen fracties onder de aandacht
brengen.
4. Terugblik op de Statendag van 8 en 22 september 2017
Mevr. Brunklaus merkt op dat zij het niet elegant vond dat het college in de
PS-vergadering van 22 september op het allerlaatste moment het voorstel
betreffende ‘aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant’ heeft
teruggetrokken.
5. Terugblik op het IPO-congres 2017 incl. vooruitblik naar 2018
Mevr. Brunklaus spreekt haar teleurstelling uit dat er zo weinig Statenleden
vanuit Brabant op het IPO-congres aanwezig waren. De griffier vult aan dat
er in totaal 464 geregistreerde Statenleden (een record) waren; vanuit
Brabant hebben er 9 Statenleden deelgenomen. In 2018 zal het IPOcongres op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober plaatsvinden in Brussel.
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Dhr. Van Hattem merkt op dat zijn fractie op geen enkele wijze de toegevoegde waarde van een IPO-congres in Brussel ziet. Dhr. Van Gruijthuijsen vraagt zich af of in 2018 de Statentweedaagse van PS ook in Brussel gaat plaatsvinden. De griffier reageert dat eerder in het Presidium besloten is om dit niet te doen. De griffier merkt op dat veel provincies in een
zeer vroeg stadium al een eigen hotel vastleggen voor het IPO-congres en
stelt voor dat Brabant dezelfde werkwijze hanteert en de leden van het
Presidium op korte termijn binnen de eigen fracties sonderen wie wensen
deel te nemen aan het IPO-congres 2018. De aanwezigen stemmen in met
het voorstel van de griffier. Op een vraag van mevr. Brunklaus antwoordt
de loco-griffier dat de barrekening incl. DJ van de Brabantse nazit in zijn
geheel voor rekening van de provincie Noord-Brabant komt.
6. Taakopdracht platform internationalisering
Dhr. Van Hattem merkt op dat hij geen toegevoegde waarde ziet in een
platform Internationalisering. Er worden geen verslagen en/of bandopnames van de bijeenkomsten gemaakt en afspraken en toezeggingen hebben
geen formele status. Daarnaast zijn er ook themabijeenkomsten Economie
en Internationalisering waar het politieke primaat hoort te liggen. Verder
stelt dhr. Van Hattem dat niet duidelijk en transparant is hoe de agenda tot
stand komt. De griffier reageert dat in het platform Internationalisering actief
besproken is op welke wijze de agenda wordt opgesteld; de voorzitter van
het platform overlegt hierover met de griffier waarbij de leden van het
platform suggesties voor de agenda kunnen aandragen. De voorzitter
constateert dat dhr. Van Hattem reeds eerder in het Presidium dit standpunt
heeft gedeeld, maar dit de werkwijze is waarvoor de Staten hebben gekozen. Met uitzondering van dhr. Van Hattem gaan de overige aanwezigen
akkoord met de taakopvatting van het platform Internationalisering zoals
deze in de notitie beschreven is. In feite is het een herbevestiging van een
reeds afgesproken werkwijze. Dhr. Van Gruijthuijsen en dhr. Heijmans
merken op dat in hun beleving de laatste maanden veel platformbijeenkomsten, waaronder voor planning & control, worden georganiseerd en
vragen terughoudender te zijn met het doen van voorstellen aan de procedurevergadering voor het organiseren van platformbijeenkomsten. Er moet
in de ochtend van een Statendag voldoende ruimte blijven voor de andere
overleggen, zoals de themabijeenkomsten.
7. Gebruik (ANP) krantenartikelen
Mevr. Brunklaus vraagt of het wellicht verstandig is om per fractie een klein
budget ter beschikking te stellen teneinde artikelen die auteursrechtelijk
beschermd zijn te kunnen gebruiken. De griffier reageert dat zij niet
verwacht dat de kosten hoog zullen oplopen. Dhr. Van Gruijthuijsen merkt
op principieel tegen het voorstel uit de notitie te zijn. De knipselkrant is
bedoeld ter vergaring van informatie i.p.v. het verder verspreiden van een
boodschap. Dhr. Hageman en dhr. Smeulders sluiten zich aan bij de
opmerking van dhr. Van Gruijthuijsen. Dhr. Smeulders geeft ter overweging
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mee dat tegenwoordig steeds meer regionale bladen het volledige artikel
op hun websites plaatsen. Dhr. Van Hattem vindt de gehele discussie over
het afkopen van auteursrechtelijke artikelen uit zijn verband getrokken en is
van mening dat dit veel pragmatischer opgelost had kunnen worden; de
kranten hadden niet tevoren bevraagd moeten worden. Daarnaast is het
vanuit democratisch oogpunt volstrekt legitiem om uit openbare nieuwsberichten te citeren; anders kun je je werk als volksvertegenwoordiger niet
doen. Dhr. Heijmans geeft aan dat hij geen bezwaar heeft met het voorstel
voor het uitvoeren van een proef. Dhr. Van Overveld sluit zich hierbij aan,
met dien verstande dat hij de overige fracties oproept om verstandig,
m.a.w. alleen indien echt nodig, met citaten om te gaan. De voorzitter
concludeert dat het voorstel door het Presidium wordt overgenomen om bij
wijze van proef tot en met december 2018 budget beschikbaar te stellen
teneinde artikelen die auteursrechtelijk beschermd zijn, te kunnen
gebruiken. Gedurende deze proefperiode wordt het gebruik van de
mogelijkheid tot afkoop gemonitord.
8. Zienswijzen PS op gemeenschappelijke regelingen
Het Presidium besluit de huidige werkwijze te handhaven, d.w.z. optie 1 uit
onderliggend memo. Dhr. Van Hattem benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van het college is om zaken tijdig onder de aandacht van PS te
brengen.
9. Fractieverantwoordingen 2016
De griffier koppelt terug uit het evaluatiegesprek dat met de accountant is
gevoerd. Het is een stevig gesprek geweest, waarbij namens de Staten is
aangegeven dat er vanuit de accountant een aantal zaken verbeterd
moeten worden. De accountant heeft zich de kritiek aangetrokken en heeft
beterschap beloofd. Dhr. Van Hattem merkt op dat hij geen vertrouwen
meer heeft in deze accountant. Uit de controlerapportage blijkt weinig zelfreflectie bij de accountant. Daarnaast ontbrak op sommige momenten ook
de noodzakelijke kennis. Dhr. Van Hattem stelt voor om de controleopdracht 2017 onderhands te gunnen aan een (lokaal) kantoor. De voorzitter
stelt voor om de huidige accountant te handhaven voor de controle 2017
met dien verstande dat met de accountant een aantal harde afspraken
worden gemaakt, nl. met dezelfde personen werken, tegen dezelfde
financiële condities de controle uitvoeren en het volledige controleproces
voor de zomervakantie afronden. Met uitzondering van dhr. Van Hattem
gaan de aanwezigen mee met het voorstel van de voorzitter. Dhr. Van
Gruijthuijsen vult nog aan dat, voorafgaand aan de start van het controleproces, met de penningmeesters een startgesprek dient plaats te vinden. De
griffier zegt dit toe.
Voorts wordt besloten om aan Provinciale Staten voor te stellen om de
aanbeveling van de accountant om een centrale aansturing in te stellen,
niet over te nemen. De voorzitter verzoekt de griffie het Statenvoorstel
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hierop aan te passen en voorafgaand aan agendering in de PS-vergadering van 27 oktober dit voorstel definitief te sonderen met de fractiepenningmeesters.

10. Rondvraag
Dhr. Van Hattem verzoekt voortaan onder de fracties te inventariseren in
hoeverre er behoefte is aan gedrukte exemplaren van de P&C-documenten.
De loco-griffier zegt dit toe.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om
19.45 uur.
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