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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18.45 uur.
2. Concept-notulen Presidium 10 juli 2017
Vastgesteld, met dien verstande dat de weergave van het informele
gedeelte geen onderdeel uitmaakt van de notulen. N.a.v. de notulen
brengt de griffier de volgende twee punten in:




Conform de opdracht van het Presidium van 11 juli jl. is er op de
Statendag van 8 september op de 1e verdieping bij de Statenlounge
een centrale lunch beschikbaar gesteld. Omdat een groot gedeelte van
PS de voorkeur gaf aan een (warme) lunch in het bedrijfsrestaurant,
stelt de griffier voor om niet langer een centrale lunch te organiseren,
tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
De aanwezigen stemmen in met dit voorstel;
De griffier vraagt aandacht voor de informele bijeenkomst van het
Presidium op 16 november; het verzoek van de griffier is om deze
datum in de agenda’s vast te leggen. Voorts meldt de griffier dat zij,
conform de eerdere opdracht vanuit het Presidium, aan de slag is
gegaan om een externe adviseur een PS-vergadering te laten
observeren. Waarschijnlijk zal het gaan om de PS-vergadering van 22
september, waarbij de observant gevraagd wordt om op de volgende
punten een advies uit te brengen: 1. aantrekkelijker debat voor het
publiek, 2. efficiënter qua tijdsbesteding en 3. Debat meer op
hoofdlijnen. Dhr. Van Gruijthuijsen benadrukt dat de observant, naast
de drie bovengenoemde punten, een vrije rol mag hebben om vanuit
haar of zijn ervaring een beschouwing te doen. Dhr. Van Hattem merkt

Telefoon
(06) 52783516

op dat hij geen toegevoegde waarde ziet in een externe observatie.
Dhr. Hageman vraagt wat er gedaan gaat worden met de conclusies
en aanbevelingen van de externe observant; het mag geen rapport
worden dat ergens in een bureaulade gaat belanden. De voorzitter
reageert dat de externe observatie bedoeld is om de Staten een
spiegel voor te houden en inzichten op te leveren ter versterking van de
drie punten die de griffier eerder heeft genoemd. Mevr. Roijackers
verzoekt om ook een vergelijking te maken met de andere provincies.
3. Mededelingen/stukken ter kennisneming
a. Opleidingskosten individuele Statenleden
Dhr. Van Hattem merkt op dat hij in de vorige vergadering van het
Presidium gevraagd heeft om een overzicht aan welk type opleidingen
het PS-budget is besteed. Hij wenst dit overzicht nog steeds te ontvangen. Uit het declaratie- en onkostenvergoedingenregister 1e helft 2017
maakt dhr. Van Hattem op dat de opleidingsmogelijkheden voornamelijk door de CDA-fractie zijn benut; zijn vraag is of het dan wel om
individuele opleidingen gaat of dat het opleidingen voor de fractie als
geheel betreft. Tot slot merkt dhr. Van Hattem op dat het voor eenmansfracties moeilijk is een scheiding aan te brengen tussen individuele
en fractiebrede opleidingen. Dhr. Smeulders merkt op dat hij ook
benieuwd is welke opleidingen het CDA heeft gevolgd; wellicht kan het
ook voor zijn fractie nuttig zijn om een vergelijkbare opleiding te volgen. Dhr. Van Gruijthuijsen stelt voor om t.b.v. het eerstvolgende
Presidium over de afgelopen vijf jaar een geanonimiseerd overzicht op
te stellen van gedane opleidingen. De griffier merkt op dat dit jaar voor
het eerst gebruik is gemaakt van de individuele opleidingsmogelijkheden en dit een gemiste kans te vinden. Zoals o.a. ook al eerder via
het dagbericht is gedaan, doet de griffier de oproep om opleidingsbehoeftes bij haar te melden. Grosso modo hebben de reeds afgeronde opleidingen betrekking op het verbeteren van debatvaardigheden
en het versterken van de controlerende taken van PS (d.m.v. een financiële opleiding). Voorts meldt de griffier dat door haar team gewerkt
wordt aan een update van de verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning incl. een eventuele aanpassing van de verordening rechtspositie. Hierin wordt de vraag van dhr. Hageman meegenomen of afvaardigingen namens de fracties voor o.a. congressen ten
laste horen te gaan van het fractiebudget of dat hiervoor het PS-budget
aangewend moet worden. De voorzitter rondt de discussie af met de
afspraak dat het Presidium periodiek wordt geïnformeerd over de
benutting van het PS-budget voor individuele opleidingen, met dien
verstande dat dit geanonimiseerd plaatsvindt. Verder krijgt de griffier
het mandaat van het Presidium om toekomstige aanvragen voor de
benutting van het PS-budget voor individuele opleidingen te beoordelen. Dhr. Van Hattem benadrukt dat bij de toetsing van de aan-
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vragen het provinciale belang zeer zwaar mee moet wegen. De griffier
reageert dat dit onderdeel uitmaakt van de beoordelingscriteria.
b. Declaratie- en onkostenvergoedingenregister 1e helft 2017
Het overzicht over het 1e halfjaar 2017 kan worden gepubliceerd, met
dien verstande dat dhr. Van Overveld eerst een nadere toelichting
ontvangt over de hoogte van zijn ICT-kosten. De loco-griffier zegt dit
toe.
c.

Onderzoeks- en adviesagenda 2018
Dhr. Van Hattem nodigt BrabantKennis uit een werkbezoek aan
Kanaleneiland te brengen om de tweedeling in de samenleving in de
praktijk te beleven. Mevr. Roijackers reageert dat BrabantKennis de
problematiek in dit type wijken al bij haar onderzoek betrekt en nodigt
dhr. Van Hattem op zijn beurt uit om in gesprek te gaan met
BrabantKennis.

d. Aanpassing vergaderkalender PS
Dhr. Van Gruijthuijsen en dhr. Van Hattem merken op dat bij het
inplannen van de reserve-Statendag in het najaar 2018 nadrukkelijk
dient te gaan om een reservering; alleen via een besluit van het
Presidium kan de reservering daadwerkelijk worden omgezet in een
echte Statendag.
e. Uitnodiging Vlaams-Brabant
De voorzitter doet het voorstel om in te gaan om de uitnodiging, met
dien verstande dat naar een alternatief moment wordt gezocht omdat
de voorgestelde datum van 24 oktober te kort dag is om in de agenda’s in te passen. De aanwezigen stemmen in met dit voorstel.
4. Fractieverantwoording 2016
De griffier kondigt aan dat eind september een stevige evaluatie met de
accountant zal plaatsvinden over het doorlopen proces en vraagt de
fracties input te leveren voor dit gesprek met EY. Dhr. Heijman brengt in dat
de eerste reactie van de accountant is geweest en dat er geen vragen of
opmerkingen waren over de door zijn fractie ingediende verantwoording.
Vervolgens zijn er alsnog op verschillende momenten veel vragen gesteld.
In sommige gevallen betrof het herhalingen van zetten omdat de accountant het antwoord van zijn fractie had gemist. Ook is in het zomerreces aan
dhr. Heijman gevraagd een aanpassing in de verantwoording door te voeren, waardoor vanuit de zijde van EY het proces onnodig lang is opgerekt.
Dhr. Van Hattem merkt op dat er in zijn fractie ook ongenoegen is over de
huidige accountant. In lijn met wat hij hierover in het verleden heeft opgemerkt, stelt hij voor om de controlewerkzaamheden voortaan bij een regionaal kantoor te beleggen. Daarnaast stelt hij voor dat het concept-Statenvoorstel en de managementletter van EY eerst na de fractiepenningmeesters
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wordt verstuurd, voordat deze stukken voor het Presidium worden geagendeerd. De griffier merkt op dat dit reeds in de planning richting het
Presidium van 9 oktober is voorzien. Op een vraag van dhr. Braspenning
vult de loco-griffier aan dat de controleverklaring reeds op 6 september
door de accountant is getekend en daarna aan de fracties is verzonden,
maar agendering voor de Presidium van 11 september niet meer mogelijk
was omdat: 1. daarmee de 10-dagen regel voor het publiceren van de
vergaderstukken niet in acht zou worden genomen en 2. de managementletter op dat moment nog niet gereed was. Dhr. Hageman verzoekt om de
volgende keer een planning met de accountant overeen te komen waarbij
de druk telkens niet bij de fracties ligt om per ommegaande te reageren
terwijl het totale proces inmiddels een doorlooptijd gaat hebben van meer
dan een half jaar. Dhr. Van Gruijthuijsen merkt op dat er gedurende de
controle vanuit EY is gewerkt met verschillende contactpersonen waar de
antwoorden op de vragen naartoe moesten worden gezonden; voor de
toekomst is het hanteren van één aanspreekpunt wenselijk.
5. Verzoek van Statenlid om toestemming tot deelname aan
Europese week van de steden en regio’s
Na een korte rondgang stelt de voorzitter voor dat het Presidium akkoord is
met het verzoek van dhr. Smeets om een dienstreis af te leggen in het kader
van de Europese week van de steden en regio’s, met dien verstande dat:






Dhr. Van Hattem niet met het voorstel kan instemmen omdat spreker in
het voorstel geen duidelijk doel van de reis geformuleerd ziet en uit de
nadere motivering niet kan worden opgemaakt welk provinciaal belang
is gediend met de afvaardiging van dhr. Smeets;
De griffier op een vraag van dhr. Van Gruijthuijsen toelicht dat het
programma voor de Europese week van de steden en regio’s in het
platform internationalisering aan de orde is geweest om de leden van
het platform nader te informeren over de Brabantse activiteiten
gedurende deze week;
Dhr. Hageman en dhr. Smeulders aantekenen dat met twee overnachtingen alle Brabantse activiteiten ook bijgewoond kunnen worden.
De loco-griffier zal namens het Presidium de overweging aan dhr.
Smeets meegeven om zijn dienstreis in te korten tot twee overnachtingen.

6. Rondvraag
 Vanuit zijn rol als voorzitter van de werkgevercommissie meldt dhr. Van
Gruijthuijsen dat eventuele vragen n.a.v. de berichtgeving over de
nieuwe functie van mevr. Dortmans aan hem gericht kunnen worden;
 Voorts constateert dhr. Van Gruijthuijsen dat de Zuidelijke Rekenkamer
in het onderzoek inzake het verkoopproces van Attero niet gesproken
heeft met de griffie en vraagt hoe tegenwoordig om wordt gegaan met
vertrouwelijke mededelingen richting het Presidium. De loco-griffier
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reageert dat binnen de huidige werkwijze PS van alle vertrouwelijke
overleggen verslagen worden gemaakt en alle vertrouwelijke mededelingen op die manier schriftelijk worden vastgelegd;
Mevr. Roijackers benadrukt het belang van een goede zoekfunctie op
de provinciale website. De griffier merkt op dat haar team i.s.m. de
ambtelijke organisatie bezig is om de vindbaarheid van stukken en
dossiers te verbeteren.

7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om
19.20 uur.
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