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Introductie griffie



Introductie Griffie

Kirsten ten Cate
Griffier: dagelijkse leiding griffie, integriteitskwesties

Jeroen Deneer
Loco-griffier: Operationele leiding griffie, IPO, ZRK

Miriam van Kampen
Statenadviseur algemene zaken, bestuursoverdracht, 

inwerkprogramma



Introductie Griffie

Peter Wijers
Statenadviseur bedrijfsvoering: beheer apparatuur, 

fractieverantwoording, jongerenactiviteiten

Rob Toebak
Statenadviseur Natuur en Milieu, Landbouw en Ruimte

Henske Gloudemans
Statenadviseur Samenleving, Bestuur en Financiën en juridische 

zaken

Barbara Schrover-Bax 
Statenadviseur Energie, Mobiliteit en Economie en Internationalisering



Introductie Griffie

Hanneke van Dreumel
Communicatieadviseur

Gerard Kops en Floris Scheelings
Stateninformatiesysteem/PS stukken op brabant.nl

Tanja Heijblom (Greet Fleurbaaij) en Inga Kraneveld
Ondersteuners/secretariaat griffie

Bob Smits
Stagiair



Statendagen

 Volgens de huidige werkwijze PS in principe om 

de 2 weken op vrijdag een Statendag

 Overzicht statendagen op BrainPS

 Publicatie van de dagindeling en PS-agenda 10 

dagen (op dinsdag) voorafgaand aan statendag

 Publicatie op www.brabant.nl en Ibabs

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps.aspx


Opbouw statendag

Ochtend (9.00 – 13.00 uur)

 Vaste bijeenkomsten

- technische vragenronde

- rondvraagmoment

- woordvoerdersoverleg

 Overige bijeenkomsten

- themabijeenkomst (informatief en/of oordeelsvormend)

- rondetafelgesprek

- inspreekmoment 



Opbouw statendag

Middag (vanaf 13.00 uur)

 Kleine procedurevergadering (13.00 – 13.30 uur)

 Start plenaire vergadering PS om 13.30 uur 

- Behandeling perspectiefnota en begroting vaak eerder 

aanvangstijdstip PS

- Tekenen voor aanwezigheid

- Actualiteiten (mondelinge vragen en actuele moties)

- Bespreekstukken

- Stemming om 17.00 uur over de stukken waarvan de 

beraadslagingen zijn gesloten



Procedurevergadering



Procedurevergadering

 Wie zitten in de procedurevergadering?

 Wat is de taak van de procedurevergadering?

 Op maandagavond (om de 3 of 4 weken) van 18.00 –

18.45 uur

 Overzicht op BrainPS

 Publicatie van de agenda 10 dagen (op vrijdag) 

voorafgaand aan procedurevergadering

 Publicatie op www.brabant.nl en Ibabs

https://www.brabant.nl/


Procedurevergadering

 Opbouw per thema’s
- Natuur en Milieu

- Energie

- Economie en Internationalisering

- Mobiliteit

- Ruimte

- Landbouw

- Samenleving

- Bestuur en Financiën

 Voor elk statenvoorstel, statenmededeling of 

memo dat door GS wordt aangeleverd geeft de 

griffie een behandelvoorstel. 



Procedurevergadering

 Verzoeken om themabijeenkomst kunnen worden 

ingediend door één of meerdere fracties, GS of griffie

 Aanvragen via aanvraagformulier

 Formulier is te vinden op BrainPS

 De fracties kunnen een verzoek indienen tot de dinsdag 

12.00 uur voorafgaand aan de procedurevergadering.

 Op de donderdag voorafgaand aan de 

procedurevergadering wordt de bespreeklijst 

gepubliceerd.

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/cpv.aspx
https://brainps.brabant.nl/informatie/handboek-ps/procedurevergadering


Procedurevergadering

 De procedurevergadering beslist of een 

themabijeenkomst wordt toegelaten

 Bespreking vindt plaats op basis van voorstel van 

de griffie

 Stemverhouding: 3/5/5 regel



Presidium



Presidium

 Wie zitten in het presidium?

 Op maandagavond (ongeveer 5 x per jaar) van 18.45 

– 19.30 uur aansluitend aan Procedurevergadering

 Overzicht op BrainPS

 Publicatie van de agenda 10 dagen (op vrijdag) 

voorafgaand aan procedurevergadering

 Publicatie agenda en vastgestelde verslag op 

www.brabant.nl en Ibabs (alleen voor fractievoorzitters 

en plv. fractievoorzitters)

http://www.brabant.nl/


Presidium

Het Presidium heeft onder meer de volgende taken: 

 Werkwijze van en voorzieningen voor Provinciale Staten;

 voorbereiden van Statenvoorstellen die betrekking hebben 

op de werkwijze van en voorzieningen voor Provinciale 

Staten;

 jaarlijks vaststellen van het vergaderschema van 

Provinciale Staten;

 aansturen van de griffier;

 vaststellen van het griffiejaarplan en -jaarverslag;

 vervullen van een stimulerende rol bij de verbetering van 

het functioneren van Provinciale Staten.



Ibabs

- Ibabs is de belangrijkste vergadertool voor PS

- Hierop worden de vergaderstukken voor 

procedurevergadering, presidium en PS 

gepubliceerd.



PS dossiers op Brain PS

– Op BrainPS staan op 

https://brainps.brabant.nl/ps-dossier relevante 

stukken per onderwerp gerubriceerd.

– De dossiertool wordt op dit moment nog verder 

gevuld met relevante dossiers.

https://brainps.brabant.nl/ps-dossier


Vragen?

Contactgegevens griffie

 statengriffie@brabant.nl

 073-6812278

mailto:statengriffie@brabant.nl

