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Datum

Uitnodiging vergadering Presidium en informele Presidiumbijeenkomst 2 juli 2018

14 juni 2018
Ons kenmerk

4366009

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor een vergadering van het
Presidium en een informele Presidiumbijeenkomst op maandag 2 juli 2018.

Jeroen Deneer

Voorafgaand aan de bijeenkomst van het Presidium vindt vanaf 18.00 uur de
Procedurevergadering plaats. De Procedurevergadering, de vergadering van
het Presidium en de informele Presidiumbijeenkomst vinden plaats bij Nieuw
Annaland, Boxtelseweg 64, 5261 NE Vught.

(073) 681 22 78

De indeling van de avond is als volgt:
18.00 – 18.15 uur

Inloop

18.15 - 19.00 uur

Procedurevergadering

19.00 uur

Presidium

20.00 uur - 21.30 uur

Informele Presidiumbijeenkomst

De loco-griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Drs. J.A. Deneer

Telefoon

Email

jdeneer@brabant.nl
Bijlage(n)

Datum

Concept-agenda vergadering Presidium d.d. 2 juli 2018

14 juni 2018
Ons kenmerk

1.

Opening van de vergadering en vaststelling agenda

2.

Concept-notulen
a. Concept-notulen Presidium 16 april 2018
b. Te bespreken in beslotenheid: concept-notulen besloten Presidium 16 april 2018
c. Te bespreken in beslotenheid: concept-notulen besloten Presidium 6 april 2018

3.

Mededelingen en stukken ter kennisname
a. Stand van zaken actualiseren Verordening rechtspositie.

4.

Procedure Onderzoeksbudget PS

Naar aanleiding van de Presidium vergadering van 16 april jongstleden
over extra P&C ondersteuning is toegezegd dat de procedure rondom het
onderzoeksbudget PS bezien zou worden zodat ook aan relevante
minderheden in de Staten de mogelijkheid wordt gegeven van dit budget
gebruik te kunnen maken.
5.

Procedure wensen en bedenkingen

Het recht van het kenbaar maken van ‘wensen en bedenkingen’ is in 2003
bij de invoering van het dualisme in de Provinciewet opgenomen.
Provinciale Staten hebben op 8 september 2017 ingestemd met de
conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de Zuidelijke
Rekenkamer naar de verkoop van Attero. Uw Staten hebben in navolging
van die aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten (‘GS’) onder meer
opgedragen om in Statenvoorstellen een uitnodigender houding richting PS
aan te nemen, waarbij PS in overweging wordt gegeven om wensen en
bedenkingen kenbaar te maken.
6.

Rondvraag en sluiting
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Concept-agenda informele Presidiumbijeenkomst

Datum

14 juni 2018

1. Korter vergaderen

Ons kenmerk

Tijdens de vergadering van het Presidium van 19 februari lag een memo
voor met voorstellen voor korter vergaderingen. Dit naar aanleiding van de
aanbevelingen die de Dhr. Bijl naar aanleiding van zijn observaties van de
PS-vergadering van 22 september 2017 heeft gedaan. Omdat de
voorzitter op 19 februari niet aanwezig was, is afgesproken de bespreking
van de memo naar een later Presidium door te schuiven. Wel is over het
onderwerp een inventariserend rondje gemaakt. Naar aanleiding hiervan is
op 16 april opnieuw het onderwerp geagendeerd met enkele
toevoegingen naar aanleiding van het rondje op 19 februari. Tijdens die
vergadering is besloten dat het onderwerp beter besproken kan worden
tijdens een informele Presidiumbijeenkomst. Als bijlage is de notitie van 16
april toegevoegd, plus een essay dat recent verschenen is in het Blad
Binnenlands Bestuur. Een onderwerp dat tijdens de bespreking aan de orde
moet komen is een toetsingscriterium voor mondelinge vragen in relatie tot
het aanmeldtijdstip van vragen voor het rondvraagmoment dat op de
dinsdag voor 12.00 uur voor de PS-vergadering ligt.
2. Overdracht nieuwe Staten

Tijdens de Presidiumvergadering van 16 april is een memo
overdrachtsdossier PS 2019-2023 besproken. Deze memo was een eerste
opzet en is als bijlage bijgevoegd. Een van de onderwerpen die aan de
orde kwam was een evaluatie van de huidige werkwijze die als overdracht
meegegeven kan worden naar de nieuwe Staten. De volgende vragen
kunnen in het informele gesprek aan de orde komen:
 Hoe blikt u terug op de afgelopen periode waarin is gewerkt met een
aangepaste werkwijze PS?
 Hoe staat het Presidium tegenover het idee middels een enquête de
statenleden en ook de technisch voorzitters vanuit hun rol te bevragen
over de huidige werkwijze?
 Zijn er specifieke punten die in het inwerk/opleidingsprogramma voor
de nieuwe Staten aan de orde zouden moeten komen?

Volgende vergadering:
 Maandag 24 september 2018
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