Besluitenlijst 1 presidium 27 oktober 2009
1. Opening en mededelingen
• Het overleg tussen de commissievoorzitters, hun plaatsvervangers en de
commissiegriffiers vindt plaats op donderdag 3 december 2009 van 18.30 tot 20.30
uur. Vanaf 18.00 uur is er diner.
• In verband met onder meer activiteiten in het kader van het afscheid van de CvdK
zijn de vergaderingen van de staten en commissies in de Koffiekamers en de
Statenzaal in de periode 19 november – 6 december op een externe vergaderlocatie
onder gebracht. Het Paviljoen is vanaf 7 december weer gereed voor gebruik door de
Staten. Het Presidium heeft er behoefte aan om, n.a.v. de praktijk van de afgelopen
maanden, één van de eerst volgende keren te spreken over de spelregels voor het
gebruik van het Paviljoen.
• Het presidium neemt het memo over de hernieuwde samenstelling van de
werkgroep Willem Arondéuslezing ter kennisgeving aan en verzoekt de werkgroep
een tijdshorizon te verbinden aan het adviseurschap van externen.
2. Agenda
• De agenda is vastgesteld.
3.
•
•
•
•

•

•

4.
•
•
•

Verslag presidium 28 september 2009 en Lijst met actiepunten
Het verslag van het presidium van 28 september 2009 is vastgesteld.
De Lijst met actiepunten is vastgesteld.
N.a.v.:
In ROG is aangegeven dat de fracties geen behoefte hebben om nog voor de
gemeenteraadsverkiezingen een extra Statenvergadering te beleggen in het kader van
de Provinciale Structuurvisie.
Er wordt gekeken naar een manier om de gemeenteraad van Almere te betrekken bij
het bredere overleg tussen de provincies Almere, Utrecht en Noord‐Holland over het
ontwikkelingsbeeld van de Noordvleugel van de Randstad. Zodra meer bekend is,
wordt Almere per brief ingelicht.
Namens het college neemt mevrouw Driessen‐Jansen zitting in de begeleidingscom‐
missie van de externe evaluatie van het proces en de gevolgde procedure van de
provinciale onderzoekscommissie. Tevens wordt op verzoek van het college een
afgevaardigde van de ambtelijke organisatie aan de begeleidingscommissie
toegevoegd.
Lijst ingekomen stukken en Lange Termijn Agenda
De Lijst ingekomen stukken is vastgesteld.
Van de Lange Termijn Agenda is kennisgenomen.
Het presidium benadrukt het belang van een Lange Termijn Agenda waar door
zowel GS, PS, de Statengriffie als de ambtelijke organisatie informatie voor wordt
geleverd en verzoekt het college de LTA van Provinciale Staten voortaan in de GS‐
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vergadering te behandelen. Het college wordt daarbij specifiek verzocht data te
verbinden aan de PM‐posten.
5. Voorbereiding PS van 9 en 16 november 2009
• Het presidium stelt de concept‐agenda’s van PS van 9 en 16 november vast.
• De Partij voor de Dieren overhandigt aan het begin van de vergadering op 9
november een rapport over (een deel van) het Faunabeheerplan aan de voorzitter van
PS.
• In verband met de beperkte vergadertijd op 16 november is het mogelijk dat de
laatste drie agendapunten worden doorgeschoven ter behandeling in PS van 7
december 2009.
6. Benoeming nieuwe (plv.) leden algemeen bestuur Gooisch Natuur Reservaat
• Het presidium draagt ter benoeming voor aan PS van 9 november 2009 de heer L.A.
Wierenga en (namens GS) de heer R. Meerhof als leden en de heer F.F.J. Wilms als 1 e
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het Gooisch Natuurreservaat
voor de duur van de resterende statenperiode.
7. Benoeming nieuwe (plv.) leden Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
• Het presidium draagt ter benoeming voor aan PS van 9 november 2009 de heer H.A.
Binnema als lid en mevrouw M.T.J. Knook als plaatsvervangend lid van de
Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer.
8. Spreektijdregeling PS en commissies.
• Het presidium besluit de spreektijdregeling van PS niet aan te passen en de
conclusies over de werking van de spreektijdregeling te sonderen in de fracties.
• Eveneens kan daar de suggestie worden besproken om conform het R.v.O. direct na
de agendapunten te stemmen over moties en amendementen.
• De spreektijdregeling voor de commissie behoeft geen aanpassing.
9. Versterking informatiepositie PS
• Het presidium neemt kennis van de stand van zaken van de uitwerking van de
onderwerpen voor het versterken van de informatiepositie van PS door de
commissies,
• Het presidium besluit medio 2010 nog eens vanuit een breder perspectief te kijken
naar de resultaten van het versterken van de informatiepositie van PS door de
commissies.
10. Invulling volksvertegenwoordigende rol (n.a.v. afstudeeronderzoek
• Het presidium besluit dit onderwerp in het volgende presidium te bespreken.
11. Rondvraag
• Het presidium neemt kennis van het besluit en de argumenten van het college om het
verzoek om ambtelijke bijstand van de PvdD, de PvdA, de SP, het CDA, de CU/SGP,
D66, GL en de OP.niet te honoreren en besluit daarvoor externe bijstand in te huren.
Het presidium verzoekt het college de kosten hiervoor op zich te nemen.
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•

Het presidium stelt de concept‐agenda voor de buitengewone statenvergadering op
16 november 2009 vast.

12. Sluiting
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