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STATENGRIFFIE

Jaarverslag 2005

H

et statenjaar 2005 zal een memorabel jaar blijven. Het plotselinge overlijden van Cees Roele,
in brede kring gewaardeerd en gerespecteerd lid van de VVD-fractie, maakte grote indruk.
Maar ook op andere wijze manifesteerde zich de menselijke kwetsbaarheid in de kring van

de provinciale volksvertegenwoordiging. Ik wil in dit verband even stil staan bij de leden van onze staten die het afgelopen jaar geconfronteerd werden met gezondheidsproblemen en zij die daar al langer
mee worstelen. Het doet je relativeren en ik denk dat dat goed is. Inzicht in de
betrekkelijkheid der dingen houdt bovendien het onderscheid tussen hoofd- en
bijzaken scherp.

Dit verslag laat u weer zien waar de staten zich in 2005 over gebogen hebben en
op welke wijze de griffie u daarbij terzijde heeft gestaan. De onderwerpen waren
gevarieerd en de debatten in de statenzaal boden ruimte voor zowel ernst als de
bevrijdende lach. Zelfs prinses Amalia kwam aan de orde toen het ging over het
project Wieringerrandmeer en enige woordvoerders, tussen hun verschillen van
opvatting door, de Oranjetelg een goede naamgeefster vonden voor het Randmeerkanaal. Aan horizonverbreding werd in 2005 ook tijd en energie besteed: Statencommissies en individuele statenleden legden werkbezoeken af aan buitenlandse bestemmingen die een relatie hebben met hun werkveld: ruimtelijke ordening en stedenbouw in Spanje, verkeer en vervoer in België en Engeland, werkgelegenheid en
arbeidsparticipatie in Zweden en workshops voor regionale volksvertegenwoordigers in Polen. De contacten die hierbij zijn gelegd zijn waardevol, voor het eigen netwerk maar ook voor de rol die de provincies in het Europa van de regio’s nog gaan spelen. De reorganisatie van de ambtelijke dienst bevond zich
eind 2005 in de afrondende fase. Ik hoop dat ook de staten profijt zullen hebben van de kwaliteits- en
professionaliseringsslag die deze operatie beoogt.

Karin Peters, statengriffier
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Inleiding

■
■

Voor u ligt het jaarverslag 2005 van de statengriffie van de provincie Noord-Holland. Het
verslag informeert u over de activiteiten die de griffie in het verslagjaar heeft ondernomen ter uitvoering van haar opdracht: adviseren en ondersteunen van Provinciale
Staten. Leidraad voor het jaarverslag is het werkplan 2005, vastgesteld door het
presidium op 31 januari 2005. In dit verslag zijn de doelstellingen uit het werkplan
gelegd naast de feiten en acties uit het verslagjaar. Direct wordt dan zichtbaar of doelen
geheel of ten dele zijn gehaald.

Naast de feiten en cijfers weergegeven in staten en

buitenlands werkbezoek, et cetera. Met dit jaarver-

tabellen en voorzien van toelichting doen foto’s met

slag legt de griffie verantwoording af aan het presi-

bijschrift verslag van de memorabele momenten uit

dium dat namens Provinciale Staten boordeelt of de

het statenjaar: afscheid van een statenlid, een debat,

statengriffie heeft voldaan aan de doelstellingen in

een bijzondere excursie, de Arondéuslezing, Sail,

het werkplan 2005.

De statenzaal, in huidige gedaante, in vol bedrijf. In 2005 hadden de leden van de commissie Nieuwbouw
en een delegatie van provinciale ambtenaren het eerste contact met architect Cor Bouwstra. Hij maakt
voor Paviljoen Welgelegen het ontwerp voor een nieuwe en aan de eisen van de tijd aangepaste inrichting. Uiteraard neemt de statenzaal daar een prominente plaats in. Na de renovatie en na de verkiezingen van maart 2007 keren niet 83 maar 55 statenleden in hun vergaderruimte terug. Zij kunnen zich dan
verheugen in een ruimere werkplek. De werkzaamheden starten in april 2007.
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Een vlekkeloos lopend statenapparaat

■
■

De griffie heeft er in 2005 voor gezorgd dat de vergaderingen van Provinciale Staten, de
statencommissies en werkgroepen uit provinciale staten ambtelijk werden voorbereid
en dat statenleden goed en tijdig geïnformeerd hun werk konden doen. Daartoe heeft
de griffie uiteenlopende werkzaamheden verricht.

Vergaderingen Provinciale Staten

■

Bij de voorbereiding en nazorg van de vergaderingen
van PS ging het om de volgende activiteiten:
■

opstellen lange termijn- en vergaderagenda;

■

vergaren, vermenigvuldigen en tijdig verzenden
vergaderstukken;

verzorgen uitnodiging en aankondiging in
Provinciaal Blad;

■

maken voorstel spreektijdverdeling;

■

opstellen leidraad statenvergadering voor de
voorzitter;

■

bijhouden overzicht aangenomen en aangehou-

Deze foto werd afgedrukt bij een interview met VVD-leider Dré Kraak en D66-er Hans Berkhout op de
provinciepagina van de Noord-Hollandse huis-aan-huisbladen van september. De volksvertegenwoordigers laten hun licht schijnen over de renovatie van het Paviljoen Welgelegen en de sloop van de
kantoorgebouwen Dreef A, B en C gevolgd door vervangende nieuwbouw. In januari namen de staten
hierover een definitief besluit. Hans Berkhout hoopt dat de commandobunker onder gebouw C in de
nieuwbouw opgenomen kan worden. VVD-leider Dré Kraak ziet in de plannen o.m. een voorwaarde voor
goed functioneren van de 55 leden van provinciale staten die in 2007 hun opwachting zullen maken en
meer ruimte en faciliteiten voor pers en publiek.
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den moties en toezeggingen;
■

opstellen en op internet publiceren besluitenlijst;

■

maken en verzenden persbericht;

■

mediabegeleiding;

■

publiceren agenda + stukken op website provincie;

■

begeleiding tekstschrijver ‘impressie’ staten-

de ambtelijke organisatie;
■

bijhouden lange termijnagenda, toezeggingenlijst
en toezeggingenrappelsysteem;

■

verzorging lunches en diners.

Declaraties

vergadering;
■

houden en adviseren van medewerkers binnen

verzorging lunches en diners.

De griffie controleert declaraties van staten- en duocommissieleden en ziet er op toe dat deze tijdig wor-

Vergaderingen Statencommissie

den uitbetaald. Daartoe heeft de griffie in 2005 een

Bij de voorbereiding en nazorg van de vergaderingen

AO (Administratieve Organisatie) voor de declaratie-

van de statencommissies ondernam de griffie het vol-

procedure opgesteld, die de wijze van declareren en

gende:

uitbetalen exact omschrijft. Tevens heeft de griffie de

■

opstellen agenda;

implementatie van de verordening op de fractie-

■

inhoudelijke en procesmatige voorbereiding van

ondersteuning ondersteund. Het presidium heeft de

de vergadering;

daartoe door de griffie opgestelde formats vast-

verzamelen en tijdig verzenden van vergader-

gesteld.

■

stukken;

Verordening op de fractieondersteuning

■

kwaliteitstoets vergaderstukken;

■

informeren en begeleiden insprekers;

Naast de beschreven uitbetalingspraktijk van de

■

leggen van externe contacten en eventueel zorgen

fractievergoedingen is de griffie actief geweest de

voor aanvullende informatievoorziening;

bevindingen van het rapport-Elzinga over de fractie-

afstemming binnen statengriffie, contacten onder-

vergoedingen in Amsterdam, toegepast op de situa-

■

Tijdens de vergadering van 4 april maakten Hein de Vries (CDA) en Elly Weel-van Ham (PvdA) hun entree
in de Noord-Hollandse staten. Zij namen de plaatsen in van Maarten Brekelmans resp. Bert Bruijn.
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tie in Noord-Holland, onder de aandacht van de sta-

griffie een kwaliteitshandboek samengesteld waarin

ten te brengen. Over fractievergoedingen: de griffie

de organisatie van de griffie en de interne taken en

heeft de afronding van de controle op de jaar-

verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Tevens zijn

rekeningen van de statenfracties actief ondersteund.

acht AO’s opgesteld, te weten de organisatie van de
vergadering van Provinciale Staten, de commissie-

Praktische en huishoudelijke zaken

vergadering, de vergadering van het presidium, ver-

Als altijd rekende de griffie ook in dit verslagjaar

kiezingen leden Eerste Kamer, uit- en intreden van

weer tot haar core business de zorg voor updating van

statenleden, declaraties staten- en duo-commissie-

de laptops van statenleden en de accurate verzor-

leden, schriftelijke statenvragen en het documenten-

ging van de mutaties in hun OV-abonnementenbe-

beheer. Bij het opstellen van de AO’s heeft de griffie

stand. Voor de fractieondersteuners opereerde de

zich laten adviseren door de afdeling Concern

griffie onverminderd als intermediair naar de amb-

Controlling met als doel de AO’s zo op te stellen dat

telijke organisatie en heeft zij zorg gedragen voor

deze aansluiten bij de AO-systematiek in de gehele

een goede huisvesting en facilitaire voorzieningen

provinciale organisatie. Op basis van deze AO’s en

van de fracties. In totaal vijf keer is over facilitaire

de op te stellen tevredenheidsenquête wil de griffie

zaken overleg geweest tussen de griffie en fractie-

in 2006 het ISO-traject afronden met een aanvraag om

ondersteuners.

ISO-certificering.

Kwaliteitsmanagement

Professionalisering van de griffie

In 2005 heeft de griffie gewerkt aan kwaliteitsver-

Na de periode van personele opbouw en ontwikke-

betering in de vorm van een kwaliteitsmanage-

ling en afbakening van taken en werkwijzen heeft

mentsysteem. Hierbij is het ISO-systeem als uit-

de griffie in het verslagjaar gewerkt aan verdere

gangspunt gehanteerd. In het verslagjaar heeft de

professionalisering die past bij de fase die zij de

Bert Bruijn ontvangt ter gelegenheid van zijn afscheid als statenlid op 4 april uit handen van
commissaris Borghouts de Bronzen Penning van de provincie Noord-Holland. Bert Bruijn was voor
de PvdA vanaf 1995 lid van Provinciale Staten.
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Tenslotte

komende jaren wil ingaan: verbreding en verdieping van taken. Deze ontwikkeling sluit aan bij de

In het verslagjaar zijn zeven nieuwe statenleden beë-

situatie die ontstaat na de verkiezingen van maart

digd, te weten Ton van Dam (PvdA), Willem Opmeer

2007 als niet 83 maar 55 statenleden hun opwach-

(VVD), Cheryl Braam (GroenLinks), Casper Stevens

ting zullen maken. Alsdan gaat de griffie er vanuit

(CDA), Hein de Vries (CDA), Elly Weel-van Ham

dat het accent in haar begeleidende en adviserende

(PvdA) en Köksal Gör (VVD). Zij namen de plaatsen

taken meer gericht zal zijn op toetsing en advise-

in

ring. In 2006 zal in de vorm van een Plan van aan-

Hooijmaijers, Ria Beens, Annemarie Worm-de Moel,

pak een pakket maatregelen worden uitgewerkt dat

Maarten Brekelmans, Bert Bruijn en Cees Roele. Bij

tot doel heeft verbetering van werkwijzen conform

de uitvaart van Cees Roele vertegenwoordigde Karin

de duale verhoudingen.

Peters de griffie.

Vermindering aantal statenleden

van

respectievelijk

Marleen

Barth,

Ton

Het afscheid van de statenleden werd gefaciliteerd

In februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het

met de voorbereiding van de toespraak door com-

voorstel tot vermindering van het aantal statenleden.

missaris Borghouts, bloemen, geschenk, fotorepor-

Direct daarna is de griffie gestart met een inventari-

tage en een afscheidsmoment met (kleine) receptie.

satie van de effecten en de daarop te nemen maatre-

Alvorens het opvolgend statenlid zijn of haar entree

gelen die de provincie Noord-Holland ivm de

kan maken volgt de griffie de procedure die de

inkrimping moet treffen. Het werkplan 2006 van de

Kieswet voorschrijft: benaderen eerstvolgende op de

griffie werkt de maatregelen verder uit. Tevens is de

kieslijst en het treffen van voorbereidingen voor het

griffie in 2005 gestart met de voorbereiding van de

onderzoek van de geloofsbrieven. Ook hiervoor is in

verkiezingen 2007.

2005 een AO opgesteld.

Tabel 2.1

■

Resultaten.

Doelstelling in werkplan 2005

Gerealiseerd?

Toelichting

■

Tenminste 10 statenvergaderingen.

Ja

In totaal 10 waarvan 1 met uitloopvergadering.

■

Tenminste 65 commissievergaderingen.

Ja

In totaal 74 waarvan 2 met uitloopvergadering.

■

Tenminste 10 presidiumvergaderingen.

Ja

In totaal 10 zonder uitloopvergadering.

■

Doorgeleiden van statenvragen.

Ja

Zie bijlage 2 (vragen per fractie). Er zijn 134

■

Staten- en duo-commissieleden ontvangen hun gedeclareerde kosten binnen

schriftelijke vragen gesteld.

maximaal twee maanden na ontvangst van de declaratie bij de griffie.

Ja

■

Ondersteuning bij het gebruik van laptops en aanverwante apparatuur.

Ja

■

Ondersteuning van fractiemedewerkers door het regelen van facilitaire zaken en
het geven van informatie.

■

Ja

Het implementeren van de nieuwe Verordening op de fractieondersteuning,
waaronder het per kwartaal verstrekken van voorschotten aan de fracties.

Ja

■

Advisering statenleden over gebruik instrumenten.

Ja

■

Voorbereidingen op vermindering van het aantal statenleden.

Ja

Het betreft hier onder andere enige initiatiefvoorstellen waarbij de griffie heeft geadviseerd.
De werkzaamheden hiervoor staan in het
werkplan 2006 van de statengriffie.

■
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Start voorbereiding verkiezingen 2007.
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Ja

Dit stond niet vermeld in het werkplan 2005.

■

3

■
■
■
■

De Noord-Hollandse invulling
van dualisme

De griffie heeft in 2005 het nodige ondernomen om PS te ondersteunen bij de profilering
van de rollen die voortvloeien uit hun duale positie: volksvertegenwoordigen, kaderstellen
en controleren. In dat kader is een eerste evaluatie van het dualisme in Noord-Holland
georganiseerd samen met GS-medewerkers. Het begint bij een belangrijke taak van
Provinciale Staten, agendasetting.

3.1 Ondersteunen van de
agenderende rol van PS

de behandelwijze van de doorgestuurde stukken
vastgesteld. In totaal zijn 833 stukken doorgestuurd
naar de commissies.

Presidium
Het presidium bereidt de vergaderagenda van Pro-

Ter ondersteuning van de vergadering van het presi-

vinciale Staten voor en legt deze in concept aan de

dium heeft de griffie de volgende werkzaamheden

vergadering voor. In 2004 heeft het presidium de sta-

verricht.

tengriffier mandaat gegeven vergaderstukken recht-

■

opstellen agenda;

streeks naar de commissieleden te sturen. Als uit-

■

verzorgen uitnodiging;

vloeisel van dit mandaat heeft het presidium in het

■

opstellen memo’s ter besluitvorming;

verslagjaar van iedere vergadering een overzicht van

■

opstellen lijst doorgestuurde stukken;

Op 31 oktober debatteerden GroenLinks fractievoorzitter Bart Heller en PvdA-leider Peter Visser met
elkaar over het tempo waarin de verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting moet plaatsvinden.
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■

opstellen, versturen en via internet publiceren

werkers uit het ambtelijk apparaat. De griffie ver-

besluitenlijst;

zorgde, samen met de deelnemers, de verslaglegging.

■

maken notulen en besluitenlijst;

■

opstellen voorzittersmemo ter voorbereiding op

Commissie Ruimtelijke Ordening en

de vergadering.

Volkshuisvesting (ROV): Barcelona
De commissie ROV bezocht van 21 t/m 24 septem-

Lange Termijn Agenda, moties en

ber Barcelona. Thema van de reis: ”Omgaan met de

toezeggingen

beschikbare open ruimte in een dichtbevolkte omge-

Ook in 2005 heeft de griffie de Lange Termijn Agenda

ving”. Op het programma o.m. ontmoetingen met de

(LTA) up to date gehouden. De LTA is nu ook vast

Nederlandse consul en met regiobestuurders en ver-

onderdeel van de presidiumagenda. Het presidium

tegenwoordigers van universiteit en gemeente, allen

kan Provinciale Staten voorstellen agendapunten aan

deskundig op het gebied van stedenbouw. Het thema

te passen en mutaties in de Lange Termijn Agenda

kreeg verder invulling door presentaties en bezoeken

aan te brengen. Belangrijk is ook het bijhouden van

aan projecten op het terrein van herstructurering en

een actuele lijst + rappelsysteem van moties en toe-

binnenstedelijke verdichting. Ook het werken op

zeggingen, zowel voor PS als voor de commissies.

basis van de ICT-trits intensiveren, concentreren en

(Bij de commissies alleen toezeggingen). Voor de

transformeren, is aan de orde geweest. De commis-

nakoming en afdoening zijn uiteraard de gedepu-

sie heeft de ICT-aanpak op haar lange termijn agenda

teerde en de ambtelijke organisatie verantwoordelijk.

geplaatst.

De griffie heeft in 2005 ambtenaren gewezen op de
gedane toezeggingen en de betrokken statenleden en
statencommissies geïnformeerd over de voortgang.
Gebleken is dat hierbij soms vertraging is ontstaan.

Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer
(WVV): Middelburg, Antwerpen, Londen
De commissie WVV verkeerde van 16 t/m 19 november deels binnen- en deels buitenslands. Thema:

Initiatiefvoorstellen

beprijzing en financiering van infrastructuur. Bij de

In 2005 hebben de statenfracties vier initiatiefvoor-

collega’s van de provincie Zeeland stond de planvor-

stellen ingediend. Deze zijn besproken in Provinciale

ming en uitvoering van grote infrastructuurprojecten

Staten, bijlage 4 biedt daarvan een overzicht. De grif-

centraal. De rol van private partners bij de ontwikke-

fie kan, indien de fractie dat wil, helpen bij het opstel-

ling van binnenstedelijke infra was een van de onder-

len van initiatiefvoorstellen.

werpen in Antwerpen. In Londen ging de belangstelling uit naar de belastingheffing die voor autoverkeer

Buitenlandse werkbezoeken

geldt in de Londense City. Allemaal onderwerpen die

In het verslagjaar zijn de statencommissies ROV, WVV

een directe relatie hebben met de nota Mobiliteit, een

en ELE op buitenlands werkbezoek geweest. In werk-

belangrijk onderwerp op de commissieagenda.

groepverband heeft de commissie NLWM bezien of

10

■

ook zij buitenslands zou gaan. Zij zag er echter vanaf.

Commissie Economie, Landbouw en

Buitenlandse werkbezoeken dienen twee doelen: 1. de

Europa (ELE): Stockholm

commissie oriënteert zich op onderwerpen die tijdens

Van 7 t/m 10 december vormde Stockholm het fraaie

de reis aan bod komen voor mogelijke commissiea-

decor voor het werkbezoek van de commissie ELE.

gendering en 2. de commissieleden leren elkaar goed

Diverse thema’s, alle op het brede beleidsterrein van

kennen. Het presidium heeft de programmavoorstel-

de commissie, werden aangestipt: kenniseconomie

len voor alle buitenlandse werkbezoeken voorgelegd

en innovatie, economische ontwikkeling, onderne-

gekregen waarna de commissiegriffiers met de organi-

mersschap, onderwijs en arbeidsmarkt. De commis-

satie aan de slag gingen.Voor de samenstelling van het

sie heeft zich o.m. verdiept in de Zweedse aanpak

programma hebben zij steun gehad van beleidsmede-

van de integratie – zowel maatschappelijk als econo-
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misch – van allochtone inwoners van Stockholm.

voorstel van deze werkgroep vastgesteld op basis

Ook is uitgebreid stilgestaan bij een project gericht op

waarvan GS € 800.000,– extra hebben uitgetrokken

gebiedsontwikkeling door stimulering van toerisme

voor het thema Kenniseconomie en Innovatie.

en het herstel en hergebruik van monumenten.
Onderwerpen met veel raakvlakken met de economische agenda van Noord-Holland.

Werkgroep Duale Begroting
De werkgroep kwam in het verslagjaar drie keer bijeen. Ingesteld door de commissie FBO, stelde de

Werkgroepen

werkgroep zich ten doel een methodiek te ontwikke-

In 2005 zijn vijf werkgroepen gevormd die zich met

len waarmee de statencommissies zelf tot indicato-

een specifiek thema bezighouden. De werkgroepen

ren kunnen komen voor een duale begroting. Deze

zijn veelal een initiatief van de statencommissies en

indicatoren zijn gericht op het meetbaar maken van

worden ondersteund door de griffie. De discussies en

de resultaten (maatschappelijke effecten). Uitgangs-

oriëntaties in de werkgroepen leidden veelal tot een

punt is dat een indicator geen partijpolitieke maar

voordracht aan Provinciale Staten. De volledigheids-

een gemeenschappelijke noemer is. Het resultaat van

halve hier ook opgenomen commissie Nieuwbouw

deze werkgroep is een door Provinciale Staten vast-

is in 2004 van start gegaan.

gestelde voordracht.

Werkgroep Kenniseconomie en Innovatie

Werkgroep werkwijze commissie WVV

Eind 2004 ingesteld door de commissie ELE.

Ingesteld op initiatief van leden van de commissie

Provinciale Staten hebben 30 mei 2005 een initiatief-

WVV, is de werkgroep een keer bij elkaar gekomen

Towerbridge, Londen. De commissie WVV was op 18 november in de Britse hoofdstad o.m. voor een
oriëntatie op het systeem van beprijzing van verkeersruimte dat in delen van de Londense City van
toepassing is. Hier pauzeert de commissie aan de oever van de Thames.
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om te praten over de werkwijze van de commissie.
De commissie heeft inmiddels een voorstel voor een
nieuwe werkwijze overgenomen.

Werkgroep Middenbestuur
De werkgroep komt voort uit de commissie FBO en
is in december voor het eerst bijeen gekomen. De
werkgroep heeft zich ten doel gesteld een discussie
over het onderwerp middenbestuur voor te bereiden
voor de aprilvergadering 2006 van Provinciale Staten.

Werkgroep Willem Arondéuslezing
In 2004 besloten Provinciale Staten een jaarlijkse
Willem Arondéuslezing te houden. 25 april 2005
vond deze voor het eerst plaats. De statengriffie heeft
de werkgroep ondersteund met de organisatie, communicatie en het ontwikkelen van ideëen voor de
lezing. De werkgroep is inmiddels, in iets gewijzigde
samenstelling, gestart met de voorbereidingen voor
de Arondéuslezing 2006.
Onder toeziend oog van VVD-leider Dré Kraak

Commissie Nieuwbouw Dreefcomplex

legt CDA-er Cees Broekhoven de laatste hand
aan zijn textielopdruk. Zij verrichtten hun cre-

In het verslagjaar heeft de commissie Nieuwbouw

atieve arbeid in een werkplaats in Stockholm

Dreefcomplex vergaderd over de voortgang van het

waar de commissie ELE, als onderdeel van

proces voor de Nieuwbouw van het Dreefcomplex. De

haar werkbezoek aan Stockholm, werd inge-

griffie bereidt de vergaderingen voor en faciliteert deze.

wijd in een Zweedse aanpak van integratie en

Verder is de griffie vertegenwoordigd in het adviesteam

voorbereiding van allochtone inwoners op een

renovatie Paviljoen en is de griffier vertegenwoordigd

plaats in de Zweedse samenleving.

in de stuurgroep huisvestingsprojecten.

Tabel 3.1

■

Resultaten.

Doelstelling in werkplan 2005
■

Gerealiseerd?

(Coördinatie van de) inhoudelijke voorbereiding en afhandeling van
de vergaderingen van het presidium.

■
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■

Ja

Ondersteuning van de voorzitter van het presidium bij de voorbereiding en
afhandeling van de vergaderingen van het presidium.

■

Toelichting

Ja

Verbeterde lange termijn statenagenda, verbeterde lange termijn
commissieagenda’s.

Ja

■

Actuele overzichten van moties en toezeggingen.

Ja

■

Ondersteuning van statenleden bij het vinger aan de pols houden als het gaat
om de uitvoering van moties, toezeggingen en amendementen.

Ja

■

3 à 4 buitenlandse reizen van statencommissies.

Ja

In totaal 3.

■

Ondersteunde statenwerkgroepen.

Ja

In totaal 6.
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3.2 Ondersteunen van de
volksvertegenwoordigende rol
van PS

bij politiek actuele ontwikkelingen en gericht waren
op informatie en visievorming. De meeste bijeenkomsten vonden plaats met input van externe partijen. Onderwerpen waren loverboys, bibliotheek-

Bijzondere bijeenkomsten

vernieuwing, herstructurering regionale patiënten en

statencommissies

consumentenplatforms (RPCP’s), ambulancevervoer,

Naast de externe optredens en oriëntaties die fracties

jeugdzorg (ontmoeting met bestuur bureau Jeugd-

zelf organiseren heeft ook de statengriffie het nodige

zorg en een werkbezoek), Wet maatschappelijke

ondernomen om de statencommissies in de gelegen-

Ondersteuning, provinciale steunfuncties minderhe-

heid te stellen zich buiten de muren van het pro-

den, overleg over mogelijke samenwerking en/of

vinciehuis op de hoogte te houden van het reilen en

afstemming met de commissie jeugdzorg ROA.

zeilen in Noord-Holland. De griffie heeft de navol-

De zesde uitreiking van de Cees Korverprijs vond in

gende 36 werkbezoeken, gedachtewisselingen, thema-

commissiekring plaats.

en informatiebijeenkomsten, symposia, hoorzittingen

In maart 2005 zijn twee dialoogavonden georgani-

etc. georganiseerd.

seerd gewijd aan de besteding van de Extra
Investeringsimpuls. De avonden, met een gemiddeld

Commissie Sociale Infrastructuur (SI)

behoorlijke opkomst, hadden voor de commissie tot

Voor SI zijn acht briefings en informatiebijeenkom-

doel nieuwe ideeën op te doen over de aanpak van

sten en één werkbezoek georganiseerd die aansloten

knelpunten en oppakken van thema’s op het gebied

Op 25 april was de statenzaal het drukbevolkte decor van de eerste Arondéuslezing gehouden door
choreograaf en schrijver van een boek over Arondéus Rudi van Dantzig. Hier wisselt hij met zijn
gehoor van gedachten over het thema van zijn lezing: vrijheid kan ook lastig zijn.
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van zorg, welzijn en cultuur. De commissie heeft, na

toog de commissie ook twee keer naar Brussel.

evaluatie van de avonden, enkele leerpunten gefor-

In april, samen met de commissie NLWM met als

muleerd op het gebied van communicatie met doel-

thema plattelandsontwikkeling en in november met

groepen.

de collega’s van NLWM en WVV en de statencommissies van de Randstadprovincies. Structuur-

Commissie Economie, Landbouw en

fondsen en luchtkwaliteit stonden toen centraal;

Europa (ELE)

Regio Randstad tekende voor de organisatie.

Vijf werkbezoeken/informatiebijeenkomsten en twee

De statenleden Van der Paard (PvdA) en Kraak

kaderstellende commissievergaderingen vormden

(VVD) hebben deelgenomen aan het project Best prac-

voor ELE de score over 2005. Onderwerpen: lucht-

tice models for regional parliaments uit het Hanse

kwaliteit (samen met de commissies NLWM, WVV

Passage-programma. Zij verbleven daartoe van 7 t/m

en ROV), duurzame landbouw, toerisme (werkbe-

9 september in Gdansk en van 30 september t/m 2

zoek Volendam) duurzame energie, werkgelegenheid

december in Lublin. Regionale volksvertegenwoor-

en landbouw (gemeente Wieringermeer) en duur-

digers wisselden daar in workshopverband ervarin-

zame ontwikkeling (Texel, samen met de commissie

gen uit en leerden van elkaars best practices. Het ini-

NLWM). De kaderstellende commissievergaderingen

tiatief is ingegeven door de ontwikkelingen in de

gingen over grondbeleid en het Ontwikkelingsbedrijf

Europese Unie die uitgaan van een toekomstige ver-

Noord-Holland-Noord.

sterking van de rol van Europese regio’s. De derde en

Voorbereid en begeleid door de commissiegriffier

laatste bijeenkomst is in 2006 in Flevoland. De griffie

De commissie ELE oriënteerde zich 24 januari in Volendam. Versterking en uitbreiding van toeristische
attracties in het vissersdorp was een van de thema’s. Commissieleden bezochten een geïmproviseerde
werf waar jongeren met een handicap begeleid door een werkmeester een traditionele Volendamse
botter restaureren. Het schip krijgt een ligplaats in Volendam en zal zo mogelijk voor toeristische
vaartochten worden ingezet.
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heeft in het Hanse Passage Programma een begelei-

Wieringerrandmeer. De tweede conferentie betrof het

dende en assisterende rol gespeeld.

project ‘Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollen-

Over Europese zaken heeft de commissie met gede-

streek’ waarvoor het initiatief en de organisatie

puteerde Kruisinga informeel overleg gevoerd. Voor

gedragen werden door het projectteam. De commis-

2006 staat nieuw overleg met haar gepland.

siehoorzitting in Waterland betrof streekplanuitwerking Waterlands Wonen en beoogde te vernemen hoe

Commissie Ruimtelijke Ordening en

inwoners tegen het GS-voorstel voor de streekplan-

Volkshuisvesting (ROV)

uitwerking aankijken.

Bij ROV ging het in het verslagjaar om twee werkbezoeken, twee conferenties en een hoorzitting. Het eer-

Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer

ste werkbezoek – ook voor leden van NLWM en

(WVV)

WVV – was gewijd aan streekplanuitwerking

Voor WVV zijn drie discussiebijeenkomsten georga-

Bloemendalerpolder/KNSF-terrein. Het Zuidas-

niseerd die de nota Mobiliteit, het openbaar vervoer

project in Amsterdam was het doel van het tweede

en de ontwikkelingen binnen het Noordzee-

werkbezoek. Hiervoor waren ook de leden van WVV

kanaalgebied tot onderwerp hadden. Daarnaast heeft

uitgenodigd. Ter uitvoering van een motie van de

de ambtelijke organisatie nog vier themabijeenkom-

ONH-VSP heeft de statengriffie, samen met het pro-

sten voor de commissie georganiseerd. Voor de beste-

jecttteam, in Den Oever een conferentie voor raads-

ding van de Extra Investeringsimpuls zijn twee con-

en statenleden georganiseerd, gewijd aan het project

sultatiebijeenkomsten belegd.

De commissie ROV belegde op 16 november een bijeenkomst in motel Katwoude, gemeente
Waterland. De commissie ging naar Waterland om ter plaatse van de inwoners te horen hoe zij aankijken tegen de plannen van GS voor de toekomstige woningbouw in hun gemeente. Een bewoner
legt aan Klaas Breunissen (l) (GroenLinks) en Simon van Keulen (CDA) uit hoe het ook anders kan.
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Manfred van der Heide (l) (PvdA) en Gerard LeBelle (D66) in de weilanden van Nes aan de Amstel.
8 juni was een zonnige dag toen de commisie NLWM een werkbezoek bracht aan de ‘Gruttoboerderij’ in Nes. Naast het gewone boerenwerk van koeien melken en de mestboekhouding
bijhouden, levert de boer door een aangepaste bedrijfsvoering volgens het systeem ‘mozaïekbeheer’ een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de grutto, in Noord-Holland een
kwetsbare weidevogel.

Commissie Financiën en Bestuurlijke

hun bedenkingen en toelichtingen op het plan kon-

Organisatie (FBO)

den geven.

FBO had een speciale bijeenkomst over het middenbestuur waarvoor ter voorbereiding een uitgebreid

Inspraak en ingekomen stukken van

informatiedossier was samengesteld.

derden
Tijdens de commissievergaderingen en de dialoog-

Commissie Natuur, Landschap Water en

avonden hebben 160 burgers en vertegenwoordigers

Milieu (NLWM)

van instellingen en gemeenten1) gebruik gemaakt van

Voor NLWM zijn vier werkbezoeken en één consul-

de mogelijkheid tot inspreken in een statencommissie.

tatiebijeenkomst georganiseerd. De werkbezoeken

Bijlage 3 biedt daarvan een overzicht. Brieven heeft

betroffen de kustvisie en het buitendijks bouwen,

de griffie ook in 2005 standaard onmiddellijk beant-

‘mozaïekbeheer’ van Nederland-Gruttoland en een

woord met een bevestiging van ontvangst met ver-

kennismaking met de agrarische natuurvereniging

melding van de commissie en datum van behande-

De Amstel, het herstelplan Loosdrechtse Plassen en

ling. Commissiegriffiers hadden daarover regelma-

de robuuste verbindingszone in het gebied

tig contact met de briefschrijvers.

Limmen/ Uitgeest. De consultatiebijeenkomst ging
over het provinciale Waterplan waarbij insprekers
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1) Exclusief 10 schriftelijke inspraakreacties.

Zaterdag 20 augustus ontvingen de Staten aan boord van het Sail vice-admiraalschip Prins Willem
150 inwoners afkomstig uit alle windstreken van Noord-Holland. Zij waren winnaars van een internetprijsvraag en beleefden -afgaande op de vele positieve reacties- een prachtige avond temidden
van het Sailgewoel op het IJ. De avond werd met een groot vuurwerk afgesloten.

Open Dag
Bij de behandeling van de begroting voor 2005

leidingen tijdens Open Monumentendag, publieksontvangsten tijdens statenvergaderingen, etc.

hebben de Staten gesuggereerd in 2005 aan de
inwoners van Noord-Holland op een aanspre-

HollandMaand

kende manier – genoemd werd een Open Dag –

Als bijdrage aan de festiviteiten rond het 25-jarig

duidelijk te maken wie provinciale staten zijn en

regeringsjubileum van koningin Beatrix organiseer-

wat ze doen. Aan deze wens is in het verslagjaar

den de provincies Noord- en Zuid-Holland in

nog geen invulling gegeven, mede in verband met

november de HollandMaand. Tijdens deze Holland-

de inzet die nodig was voor Sail. De Sailavond aan

Maand vonden in beide provincies activiteiten plaats

boord van de Prins Willem is een geslaagd en aan-

waarbij betrokkenheid van jongeren extra accent

sprekend voorbeeld van een informele ontmoeting

heeft gekregen. De organisatie was in handen van

tussen Staten en burgers. Goede facilitering en een

een interprovinciale werkgroep, bijgestaan door een

publieksgerichte atmosfeer tijdens consultatie- en

klankbordgroep waarin statenleden en ambtenaren

hoorzittingen dragen eveneens bij aan gerichte en

van beide provincies, waaronder griffieambtenaren,

constructieve netwerkcontacten en daarmee aan

zitting hadden. De HollandMaand startte op 1

bekendheid tussen statenleden en publiek. Voorts

november met een bijeenkomst van de Provinciale

worden vertegenwoordigers van doelgroepen en

Staten van beide provincies in de Augustijnenkerk in

het anonieme publiek blijvend betrokken bij mani-

Dordrecht. De maand werd afgesloten met een muzi-

festaties in het provinciehuis, zoals lezingen, rond-

kale happening in de Haarlemse Philharmonie.
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November 2005 zal in Noord- en Zuid-Holland voortleven als de HollandMaand. De HollandMaand
was gewijd aan het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix en telde een aantal manifestaties en activiteiten die zich op de Hollandse jongeren richtten. Op 1 november ging de
HollandMaand van start met een bijeenkomst van de provinciale staten van beide provincies in de
Agustijnenkerk in Dordrecht. De commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Franssen houdt de
openingstoespraak.

Tabel 3.2

■

Resultaten.

Doelstelling in werkplan 2005
■

Gerealiseerd?

Toelichting

X-aantal werkbezoeken, conferenties, (mini)symposia en hoorzittingen
van statencommissies,

Ja

■

‘Open dag’ Provinciale Staten

■

HollandMaand

Ja

■

Organisatie PS-avond tijdens Sail 2005

Ja

In totaal 38.2)

Nee

Dit stond niet vermeld in het
werkplan 2005.

2) Hierbij zijn alleen de door de Statengriffie georganiseerde bijeenkomsten geteld.
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3.3 Ondersteunen van de
kaderstellende rol van PS

behandeling van de bespreekpunten. Als in elke commissie drie pilotnota’s zijn getest wordt het project
geëvalueerd en wordt bekeken of de nieuwe nota, al

In 2005 is op uiteenlopende wijze bijgedragen aan de

dan niet in aangepaste vorm, in 2006 definitief kan

verbetering van de kaderstellende rol van Provinciale

worden ingevoerd.

Staten. Zo hebben de commissiegriffiers zich eigen

Kwaliteitscommissie

gemaakt in een zo vroeg mogelijk stadium stukken
in te zien en te beoordelen of deze toereikend zijn

De statengriffie heeft in 2005 wekelijks deelgenomen

voor behandeling in de commissie. Zo niet dan advi-

aan de ambtelijke kwaliteitscommissie ter toetsing

seren zij beleidsambtenaren alsnog over aanpassing

van voorstellen voor GS en PS. Het gaat dan onder

of wijziging van de stukken. Via het pilotproject

meer om de ‘besluitrijpheid’ van stukken, de aan-

‘nieuwe Nota PS-commissie’, ondersteuning van de

dacht voor besluitvorming (die “duaal-proof” moet

werkgroep duale begroting (zie paragraaf 3.1) en

zijn), het opstellen van nota’s voor de statencommis-

deelname aan de ambtelijke kwaliteitscommissie

sies en statenvoordrachten met bijbehorende ont-

heeft de griffie in 2005 haar steentje willen bijdragen

werp-besluiten en het toepassing geven aan de

aan de kwaliteitsverhoging van de stukken, opdat zij

actieve informatieplicht. In de kwaliteitscommissie

daadwerkelijk bijdragen aan de kaderstellende en

werkt de griffie samen met GS-medewerkers.

controlerende rol van de staten.

Pilotproject nota PS-commissie
In 2005 heeft de griffie gekeken naar andere manieren van werken om te bezien of de agendering en
kaderstelling door commissies en PS beter en efficiënter kan. Daartoe is een pilotproject voor een
nieuwe Nota voor de PS-commissie gestart. Het format van de nieuwe Nota richt zich, op basis van de
verschillende duale rollen die de staten vervullen,
helderder en duidelijker tot de beleidsambtenaar en
faciliteert hem/haar daarmee beter. Verbetering van
ambtelijke voorbereiding moet leiden tot efficiëntere
Tabel 3.3

■

Resultaten.

Doelstelling in werkplan 2005
■

Gerealiseerd?

Toelichting

Helder format voor nota PS-commissie en de statenvoordracht en
het bijbehorende ontwerp-besluit.

Gedeeltelijk

Het pilotproject wordt afgerond in
2006.

■

Ondersteuning werkgroep ‘duale begroting’ en geven van follow-up
aan de aanbevelingen van deze werkgroep.

■

Ja

Zie paragraaf 3.1.

Kritische toets door griffie op kwaliteit en omvang van door GS
aangeboden stukken.

Ja

■

Bijdrage aan totstandkoming programmabegroting

Ja

■

Deelname kwaliteitscommissie

Ja

Dit stond niet vermeld in het
werkplan 2005.
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3.4 Ondersteunen van de
controlerende rol van PS

deed dat door het opstellen van nota’s en statenvoordrachten over de benoeming van de directeur/bestuurder en het uitbrengen van zienswijzen

Op een aantal manieren heeft de griffie de staten

over de financiële beleids- en beheersverordening en

ondersteund in haar controlerende taak: via de

de ontwerp-programmabegroting 2006 van de

Rekeningencommissie, de totstandkoming van de

Randstedelijke Rekenkamer. Het onderzoekspro-

Randstedelijke Rekenkamer, de begeleiding van de

gramma maakt van de begroting deel uit. Ook is in

provinciale accountants en bij de organisatie van de

Nieuwsbrieven voor de staten aandacht geschonken

Europadag.

aan de Randstedelijke Rekenkamer.

Rekeningencommissie

Europadag

Sinds 2004 ondersteunt de griffie de Rekeningen-

Kennis van de Europese regelgeving en de Europese

commissie. Het aantal vergaderingen is sindsdien

instituten is onontbeerlijk voor een goede vervulling

toegenomen tot zeven per jaar. Ook in 2005 was dat

van de controlerende taak. De staten hebben in 2004

het geval. De Rekeningencommissie heeft ten

laten weten meer en intensiever over Europa geïn-

opzichte van de overige statencommissies een bij-

formeerd te willen worden. In 2005 is daarom een

zondere positie: zij richt zich geheel op controle. Zij

Europadag georganiseerd met workshops over de

heeft in 2005 o.m. gesproken over de provinciale

kaderrichtlijn water, de Europese Grondwet en sub-

Jaarrekening met bijbehorend accountantsrapport,

sidiariteit, staatssteun en beïnvloeding van de

rechtmatigheidsverklaring en controle van de decla-

Europese besluitvorming.

raties van Gedeputeerde Staten.
De rol van opdrachtgever aan de accountant berust
sinds de overgang naar het dualisme bij Provinciale
Staten, i.c. de Rekeningencommissie. De accountants
zijn bij elke vergadering aanwezig. Vanuit de statengriffie heeft in 2005 met de accountant regelmatig
overleg plaatsgevonden over de Jaarrekening en de
accountantscontrole op de fractievergoedingen.

Randstedelijke Rekenkamer
De griffie heeft aan diverse stukken van de
Rekenkamer een inhoudelijke bijdrage geleverd. Zij
Tabel 3.4

■

Resultaten.

Doelstelling in werkplan 2005

Gerealiseerd?

■

Een rekenkamer die op 1/1/05 van start kan gaan.

■

De benoeming van de directeur/bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer
op 28/2/05.

■

Toelichting

Ja

Ja

Ondersteuning van deelname van statenleden aan de Programmaraad van
de Rekenkamer.

■

Ondersteuning van 8 vergaderingen van de rekeningencommissie.
Ja

■
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In totaal 7.

3.5 Bevordering van duaal
optreden

samen met GS-medewerkers ondersteund. Met de
resultaten van deze conferentie en de uitkomsten van
het onderzoek door de commissie Hermans gaat de

In 2005 en 2006 worden de laatste puntjes op de i

werkgroep dualisme vervolgens aan de slag. De grif-

gezet ten aanzien van de invoering van het dualisme.

fie faciliteert de werkgroep die ook organisator van

Zo zijn in 2005 met het vaststellen van nieuwe wet-

de conferentie was.

geving op het gebied van medebewindsbevoegdhe-

Benchmark

den enige ‘weeffouten’ uit de wetgeving gehaald. De
‘structuur’ is daarmee bijna voltooid, aan de ‘cultuur’

Het seniorenconvent heeft begin 2004, bij de besluit-

wordt, samen met de griffie, nog volop gewerkt.

vorming over de inrichting van de griffie, gevraagd
naar een benchmark in 2005. Doel is inzicht te krijgen

Evaluatie dualisme: commissie-Hermans

in omvang en taken van vergelijkbare griffies. De

In navolging van de evaluatie van het dualisme bij

griffie heeft in het werkplan 2005 voorgesteld deze

gemeenten heeft in 2005 ook een evaluatie van het

benchmark ná de evaluatie van het duale stelsel ter

dualisme bij provincies plaatsgevonden. De staten-

hand te nemen, dit in verband met in te zetten mens-

griffier heeft in de voorbereiding daarop samen met

kracht voor zowel de evaluatie als het benchmark-

haar collega’s van de andere provincies input gele-

onderzoek. Door ziekte van de griffier is de bench-

verd voor de opzet van de evaluatie. Ook hebben

mark nog niet opgesteld. Dat zal in 2006 gebeuren.

medewerkers van de griffie deelgenomen aan het

Overige maatregelen

onderzoek van de commissie-Hermans.

De griffie is door ziekte van de griffier in 2005 nog

Conferentie dualisme

niet toegekomen aan het opstellen van een concept-

Georganiseerd door een werkgroep bestaande uit

instructie voor de griffier. Wel is ter voorbereiding

vertegenwoordigers uit PS en GS vond in juli 2005 de

daarop inmiddels een dossier aangelegd, zodat de

conferentie ‘Op Drift of Op Dreef’ plaats. De confe-

instructie in 2006 kan worden opgesteld en door PS

rentie was een momentopname van de stand van

vastgesteld. Daarna kan ook het mandaat en delega-

zaken betreffende het dualisme in Noord-Holland.

tiebesluit personeel worden vastgesteld. Het opstel-

De griffie was betrokken bij het inventariserend

len van een gedragscode dient een gezamenlijk pro-

onderzoek dat Bureau Berenschot voorafgaande aan

ject te zijn voor PS en GS; dit heeft in 2005 om

de conferentie heeft gehouden en heeft de werkgroep

dezelfde reden nog niet plaatsgevonden.

Tabel 3.5

■

Resultaten.

Doelstelling in werkplan 2005

Gerealiseerd?

■

Verrichten van werk t.b.v. de evaluatie van het ministerie van BZK.

Ja

■

Ondersteuning van PS bij de evaluatie van het duale stelsel in Noord-Holland.

Ja

■

Benchmarkonderzoek griffies.

Nee

■

De instructie voor de griffier (art. 104a, tweede lid van de Provinciewet).

Nee

■

Mandaat- en delegatiebesluit PS over personeelsbesluiten.

Nee

■

De gedragscode voor PS, GS en de CdK (artt.15, derde lid, 40c, tweede lid en 68,
tweede lid Provinciewet).

Nee

■

de Verordening fractiebijdrage (art. 33, derde lid Provinciewet).

■

De benoeming van de directeur/bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer (art. 79, eerste lid Provinciewet).

Toelichting

Ja

Ja
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3.6 Communicatie

2004 is dit een daling met ongeveer de helft. Dit is het
effect van een andere werkwijze. In samenspraak met

De communicatiefunctie van de statengriffie omvat

vertegenwoordigers van enige dag- en nieuws-

in het kort, (werkplan 2005): informeren van de

bladredacties wordt bij de informatievoorziening naar

Noord-Hollandse burger over het functioneren van

de media het accent nog meer gelegd op het medium

en de besluitvorming door provinciale staten en de

internet. Voorafgaande aan de week waarin de staten

statencommissies, informatievoorziening richting sta-

bijeenkomen en commissievergaderingen plaatsvin-

ten als een ‘feed back’ vanuit de eigen organisatie en

den, verzendt de griffie één uitgebreid digitaal pers-

de Noord-Hollandse samenleving en ondersteuning

bericht. Het persbericht vermeldt van alle bijeen-

van fracties en statenleden bij de uitoefening van hun

komsten de agenda met korte toelichting en bevat een

statenwerk. Op diverse terreinen heeft de griffie daar

link naar de vergaderagenda met uitgebreide verga-

in 2005 invulling aan gegeven.

derstukken. De pers stelt deze werkwijze op prijs.

Persberichten
De griffie heeft in totaal 66 persberichten verzonden

Media bij staten- en
commissievergaderingen

die betrekking hadden op staten- en commissie-

Het geluid van alle Statenvergaderingen is in 2005

vergaderingen en -werkbezoeken. Ten opzichte van

doorgegeven via internet. Media maken van deze

De Nieuwsbrief voor Provinciale Staten informeert statenleden op de dag van hun vergadering over
actualiteiten rond vergaderingen, facilitaire voorzieningen, uitnodigingen en doet in tekst en beeld
verslag van werkbezoeken en bijeenkomsten. Een column geschreven door wisselende medewerkers heeft een inkijkje ’inside’ de griffie.
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Op Dreef, Weekbericht, Kwartaalblad,

voorziening gebruik hetgeen wellicht deels de verklaring is voor de afwezigheid van journalisten tijdens

Provinciepagina in de huis-aan-huisbladen

statenvergaderingen. Het Haarlems Dagblad heeft in

De griffie heeft er in het verslagjaar voor gezorgd

het verslagjaar bovendien haar regioredactie opgehe-

dat voor de ruimte die voor de staten is gereser-

ven, dit in navolging van de Nieuwsdienst van het

veerd in Op Dreef, Weekbericht, het Kwartaalblad

Noordhollands Dagblad in Alkmaar. De griffie heeft

en de pagina die de huis-aan-huisbladen maadelijks

van deze ontwikkeling met enige teleurstelling kennis

voor de provincie reserveren onderwerpen werden

genomen. Niettemin heeft zij middels intensieve

gevonden en voorbereid en statenleden werden aan-

nazorg (per e-mail en telefoon) er voor gezorgd dat de

gezocht voor het schrijven van een bijdrage. Op

pers op de hoogte werd gesteld van de resultaten van

deze wijze zijn 20 statenleden in het verslagjaar in

belangrijke debatten in staten- en commissievergade-

Op Dreef geportretteerd en verschenen in de eerste

ringen.

twee edities van het Kwartaalblad bijdragen van de
voorzitters van de PvdA- en VVD-fractie.

Internet en intranet
Nieuwsbrief

Naast de geluiduitzending van PS op internet, waar
overigens ook de ambtelijke organisatie veelvuldig

In het verslagjaar lag op de bankjes van de staten-

gebruik van maakt, is de griffie de media ook op

leden voor aanvang van iedere statenvergadering

andere wijze van dienst geweest. Zo zijn de stukken

de Nieuwsbrief voor statenleden. O.m. met

van alle commissie- en statenvergaderingen tijdig

(foto)verslagen en impressies van statenactivitei-

op internet geplaatst. Voor de statenleden is

ten wil de Nieuwsbrief de staten op de hoogte hou-

www.statenstukken.nl

Dit

den van elkaars activiteiten. De Nieuwsbrief infor-

gebeurt middels een overzichtelijk doorkliksysteem

meert statenleden ook over regelingen en facilitaire

waarbij via de vergaderagenda alle vergaderstuk-

zaken. De rubriek ‘Een dag uit het leven van…’

ken aangeklikt kunnen worden.Tenslotte is ook de

geeft een indruk van de dagelijkse gang van zaken

interne intranetsite steeds up-to-date gehouden, met

bij de griffie zoals beleefd door een griffiemede-

name het onderdeel dat de ambtelijke organisatie

werker.

adequaat

gevoed.

informeert over de procedures voor het aanleveren
van stukken voor de commissies en de staten.

Tabel 3.6

■

Resultaten.

Doelstelling in werkplan 2005

Gerealiseerd?

■

Bij elke PS-vergadering een interne nieuwsbrief voor statenleden.

Ja

■

Uitgebrachte persberichten.

Ja

■

De media hebben aandacht besteed aan alle PS-vergaderingen en
tenminste de helft van de commissievergaderingen.

Gedeeltelijk

Toelichting

In totaal 66.

Statenvergaderingen: ca. 70%.
Commissievergaderingen: ca. 50%.

■

Uitzending PS op internet

Ja

Dit stond niet in het werkplan
2005.

■

Bijdrage aan het jaarverslag en het burgerjaarverslag van de cvdK.

Ja

■

Actuele website alleen toegankelijk voor statenleden.

Ja

■

Alle stukken van de openbare vergaderingen geplaatst op de website van de Provincie.

Ja

■

Actuele intranetsite griffie.

Ja
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3.7 Externe contacten
statengriffie(r)
Bijeenkomsten met andere griffie(r)s
In 2005 kwamen voor de tweede keer alle
Nederlandse statengriffies bijelkaar, deze keer in het
provinciehuis in Arnhem. Doel is van elkaar leren
door het leggen van beroeps- en ervaringscontacten
tussen griffiemedewerkers. Voortvloeiend uit deze
contacten is inmiddels een geregeld overleg gestart
tussen de communicatieadviseurs en plv. statengriffiers. Voorts is afgesproken dat de Friese en NoordHollandse statengriffies in samenwerking met de
griffie van de Tweede Kamer in 2006 een dag organiseren gewijd aan het thema ‘advisering aan PS voor
staten- en commissiegriffiers’. Tussen de statengriffiers bestaat al geregeld overleg gewijd aan zaken
van gemeenschappelijk belang en interesse: evaluatie van het dualisme, relatie griffier-politiek, etc.
Naast dit functionele overleg hebben de statengriffiers een tweetal intervisiebijeenkomsten belegd.

Externe contacten Statengriffier
In het verslagjaar is de statengriffier enige tijd door
ziekte uitgeschakeld geweest. Daardoor zijn ook de
externe contacten van de griffier minder aan de orde
geweest dan zij wenselijk vindt. De griffier heeft een
enkele bijeenkomst bijgewoond van de griffiers uit
Haarlem en omliggende gemeenten. Ook heeft zij
enkele gesprekken gevoerd met managers van maatschappelijke organisaties. Zij onderhoudt contact met
het IPO over diverse aangelegenheden.

Provinciesecretaris
De griffier heeft twee maal per maand afstemmingsoverleg gehad met de provinciesecretaris over
diverse zaken. Hoofdmoot daarbij vormt de informatievoorziening van PS en het bespreken van relevante besluiten van het presidium.
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■

4

■

Opdrachtgever

■
■
■

Provinciale Staten zijn de opdrachtgever van de statengriffie. Het presidium stuurt de
griffier aan. De statengriffie heeft ook in 2005 aan het presidium gerapporteerd
conform de in de provincie geldende planning- & controlcyclus.

De voorzitter van PS is budgethouder voor het PSbudget, de griffier is mandaathouder. De eindrapportage vindt plaats middels dit jaarverslag dat eveneens door het presidium wordt vastgesteld. In bijlage 5 staat een overzicht van de apparaatskosten
van de statengriffie in 2005.
In de dagelijkse praktijk hebben ook in 2005 de voorzitter en de vice-voorzitter van de staten de griffier
aangestuurd. Zij heeft met beide tweemaal per
maand overleg. De griffier op haar beurt stuurt de
statengriffie aan.

Tabel 4.1

■

Resultaten.

Doelstelling in werkplan 2005

Gerealiseerd?

Toelichting

De griffie zal tenminste de volgende zaken voorleggen aan het presidium:
■

Werkplan 2005.

Ja

■

Kwartaaloverzichten budget PS.

Ja

■

Bijdrage aan Voorjaarsbericht 2005.

Ja

■

Bijdrage aan Najaarsbericht 2005.

Ja

■

Bijdrage aan Begroting 2006.

Ja

■

Bijdrage aan Verantwoording 2005.

■

Jaarverslag griffie over 2005.

Volgt nog

In januari 2006.

Bij deze
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5

■
■

Bedrijfsvoering

■
■

5.1 P&O

Met ingang van 1 januari 2005 is er een nieuw
functiewaarderingssysteem van kracht, FUWA-

De statengriffie houdt zich aan het provinciebrede

PROV genaamd. De functies binnen de statengrif-

target aangaande ziekteverzuim. Het werkplan 2005

fie

streefde naar een percentage ziekteverzuim van 4%.

gewaardeerd. De functies zijn vervolgens in april

Het werkelijke percentage is uitgekomen op 3,36. De

vastgesteld door het Presidium. Ook hebben enige

griffie zit daarmee ruim onder het gemiddeld ziekte-

griffiemedewerkers met behulp van P&O op basis

verzuim in de organisatie (t/m oktober 2005: 7,3%).

van de nieuwe functiebeschrijvingen competentie-

Voor 2005 is een Arboplan voor de griffie opgesteld;

profielen opgesteld. Ook die zijn door het presi-

dit heeft in 2005 geen knelpunten opgeleverd.

dium vastgesteld.

zijn

daarom

opnieuw

beschreven

en

Arnhem, 23 juni. Voorafgaande aan het middagprogramma verzamelen medewerkers van de
twaalf provinciale griffies zich langs de Rijnoever bij het provinciehuis in Arnhem voor de ‘groepsfoto 2005’. Met een ochtendprogramma van discussie en reflectie en ’s middags een bezoek aan het
Gelredome zorgden de Gelderse collega's voor een nuttige en aangename eerste griffiecontactdag.
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5.2 Facilitair Bedrijf

Staten is begin 2005 afgerond.
De vergaderingen van PS worden nog niet vastge-

Het Facilitair Bedrijf (FB) is voor de griffie een

legd op CD-ROM (in plaats van op band).

belangrijke partner. De dienstverlening is vastgelegd

Op dit moment – december 2005 – loopt de aanbe-

in een dienstverleningsovereenkomst, die in 2005 is

stedingsprocedure voor de notulisten van de staten-

geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Het FB verzorgt

en commissievergaderingen. Begin 2006 zal deze

de reprografie, de vergaring van statenstukken, de

worden afgerond. Hierin zal ook de aanbesteding

verzending van de staten- en commissiestukken, de

van de sprekersklok worden opgenomen.

catering en de accommodatie voor de staten- en com-

Tenslotte is het meerwerk, dat de accountant moest

missievergaderingen. De catering van PS heeft in

verrichten ten aanzien van de controle op de fractie-

2005 voldaan aan de uitgangspunten van motie 9-35

vergoedingen, aan het presidium voorgelegd.

(aangenomen door PS op 12 november 2004) waarin
staat dat het aandeel biologische producten in de provinciale catering medio 2005 tot tenminste 50% moet
worden gebracht.
De griffie wilde in 2005 bij de telefonische bereikbaarheid een plaats bij de top drie binnen de provincieorganisatie realiseren. In 2004 stond de griffie op
plaats vier. Een extern bureau meet dit voor de gehele
provincie, maar bij het ter perse gaan van dit jaarverslag waren de gegevens over 2005 nog niet
bekend. Ook de cijfers van het registreren van de
stukken – de statengriffie streeft naar 100% – zijn op
dit moment nog niet bekend.

5.3 Aanbestedingen
In het werkplan 2005 stonden diverse werkzaamheden vermeld over de aanbestedingen. De griffie
streeft ten aanzien van de aanbestedingen de provinciale regels na. Deze zijn op 4 juli door Provinciale
Staten gewijzigd vastgesteld.
De aanbesteding van de catering voor Provinciale
Tabel 5.3

■

Resultaten.

Doelstelling in werkplan 2005
■

Catering PS

■

Contractering sprekersklok

■

Opnemen van vergaderingen op CD-ROM

■

Notuleerbureaus

■

Meerwerk provinciale accountant

Gerealiseerd?

Toelichting

Ja
Is gaande
Nee
Is gaande
Ja
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Bijlagen

■

1

■
■

Wie is wie en wat doen ze?

■
■

Hieronder het overzicht van de medewerkers van de griffie met globaal hun taken.
Karin Peters, Statengriffier
Karin adviseert PS inzake positionering, organisatie en werkwijze. Zij adviseert in procesmatige zin over
besluitvorming in de Staten en zorgt voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures rond politiek-bestuurlijke besluitvorming. Verder treedt zij op als vertegenwoordiger van PS en zorgt zij voor een
actieve betrokkenheid in regionale en nationale netwerken. Tevens is zij integraal manager van de griffie.
Jeroen Vrijburg, plv. Statengriffier
Jeroen adviseert PS en de griffier gevraagd en ongevraagd over bestuurlijk-juridische aangelegenheden.
Hij geeft aandacht aan de kwaliteit van de stukken voor PS, en onderneemt actie als deze kwaliteit onvoldoende is. Hij houdt voor PS van belang zijnde juridische ontwikkelingen bij teneinde zonodig PS te kunnen adviseren omtrent de consequenties. Hij verzorgt op ambtelijk niveau de Noord-Hollandse inbreng
in de Randstedelijke Rekenkamer. Hij vervangt zonodig de griffier. Hij is secretaris van door PS ingestelde
onderzoekscommissies.
Gerda Beeksma, commissiegriffier SI
Nina den Boer, commissiegriffier FBO
Willy Grimbergen, commissiegriffier Rekeningencommissie
Menno Horjus, commissiegriffier ELE
Marjo Spoor, commissiegriffier WVV en Huisvesting
Nelleke Takkenberg, commissiegriffier ROV
Monique de Zwart, commissiegriffier NLWM
De commissiegriffiers verzorgen de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de statencommissies en
eventuele werkgroepen. Zij verzorgen namens de commissie de correspondentie en treden op als vraagbaak voor statenleden, GS-leden, collega’s en externen. Zij verzorgen de informatievoorziening van de
commissie, organiseren werkbezoeken e.d. en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de statengriffier, de commissievoorzitter en de commissieleden over ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op
het functioneren van PS of de commissie.
De griffier van de Rekeningencommissie is daarnaast ook verantwoordelijk voor alle aan de griffie gerelateerde werkzaamheden op het gebied van planning & control.
David Quarles van Ufford, adviseur Statenzaken
David ondersteunt vooral het presidium. Hij bereidt de vergaderingen zowel inhoudelijk als logistiek voor
en zorgt voor het verslag. Daarnaast trekt David in 2005 het proces om te komen tot ISO-certificering van de
griffie. Hij treedt op als vraagbaak voor GS-collega’s die procedurevragen hebben over PS en PS-commissies.
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Ton Rutten, adviseur/commissiegriffier a.i.
Ton werkte in het verslagjaar nog twee dagen per week bij de griffie, o.m. als secretaris van de werkgroep
Arondéuslezing. Daarnaast was hij raadsgriffier in een Friese gemeente. In december nam de griffie
afscheid van hem toen hij een functie aanvaardde als medewerker bij de statengriffie van de provincie
Overijssel.
Rienk van der Veen, communicatieadviseur
Rienk is eindredacteur van de inter- en intranetsites voorzover het PS en de statengriffie betreft en van de
Nieuwsbrief voor statenleden. Hij is intermediair en adviseur voor de statenbijdragen aan interne media
zoals Op Dreef, het Kwartaalblad en de provinciepagina in de huis-aan-huisbladen. Hij verzorgt de perscontacten van PS en de commissies o.a. door het uitbrengen van persberichten en het geven van informatie aan de pers. Voorts schrijft hij de toespraken van de voorzitter en vice-voorzitter voorzover zij die
uitspreken in de statenvergadering.
Hans Vermeren, eerste medewerker Statenzaken en Marja v.d. Brink, medewerker Statenzaken
Hans en Marja verzorgen het secretariaat van PS. Zij verzorgen alle zaken die nodig zijn voor een goed
verloop, zoals de stukkenverzending, notulering, maaltijden. Zij ontvangen de schriftelijke vragen van
statenleden aan GS en zorgen er voor dat deze bij de juiste afdeling terechtkomen voor de beantwoording.
Over de voortgang houden zij de vraagstellers op de hoogte. Ook verzorgen zij het ‘protocol’ rond installatie en afscheid van statenleden en de verkiezingen door PS van leden van de Eerste Kamer. Voor statenleden en collega’s zijn zij voor deze onderwerpen de vraagbaak.
Nicole van Olderen, administratief medewerker
Nicole zorgt voor de verzending van de commissiestukken en ondersteunt de commissiegriffiers bij allerhande werk. Zij controleert de facturen en geeft opdracht voor betalingen. Zij stelt financiële overzichten
op. Voor de fractiemedewerkers is zij het aanspreekpunt voor alle facilitaire zaken.
Floris van Hemert tot Dingshof, medewerker internet/intranet
Floris publiceert alle openbare PS-stukken op de provinciale internetsite. Het onderdeel “politiek en
bestuur” van de internetsite houdt hij actueel, voor zover betrekking hebbend op PS. Voor de statenleden
plaatst hij openbare en niet openbare informatie op de extranetsite www.statenstukken.nl. Onderhoud
van de intranetsite van de statengriffie hoort eveneens tot zijn taak.
Julia Leenders, secretaresse Statengriffier
Julia assisteert de statengriffier op uiteenlopende wijze: maken van werkplanningen, verzorgen van post,
afhandelen van telefoongesprekken, voorbereiden van vergaderingen en ordenen van informatie.
Daarnaast heeft Julia het beheer over de personeelsdossiers, verstrekt zij informatie aan de griffier en de
griffiemedewerkers over personele aangelegenheden en stelt zij overzichten op t.b.v. de registratie van
bijv. ziekteverzuim. Tenslotte kunnen de Statenleden en duo-commissieleden bij haar terecht met vragen
over hun declaraties en NS-abonnementen.
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■
■

Schriftelijke vragen per fractie

■
■

Fractie

SP

52

PvdA

23

GroenLinks

17

CDA

14

VVD

12

Fractie-Agema

5

D66

3

ONH/VSP

2

Fractie-Prins

2

Fractie-Remak

2

LPF

1

ChristenUnie-SGP

1

Totaal
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3

■

Insprekers

■
■
■

Commissie

Onderwerp

Aantal insprekers

NLWM

Groene Hart

2

Mountainbiken

5

Nota natuurbeleid 2005

1

Notitie modernisering relatie provincie/waterschappen

14

Waterplan

ROV

ELE

SI

2

Waterschapsgrens Amsterdam-Noord

4

Wegen en grenskwestie Amsterdam-Noord

8

Artikel 19 beleid

3

Regionale Woonvisie

2

Streekplanuitwerking Bloemendalerpolder

6

Wieringerrandmeer

1

Initiatiefvoorstel SP: Prohef

1

Stand van zaken Taskforce Bedrijventerreinen West-Friesland

3

Verzoek Molenstichting Zeevang om financiële steun

1

Briefing RPCP’s

1

Briefing wethouders over WMO

7

Extra investeringsimpuls

FBO

WVV

35

Plan van aanpak scholen

1

Stand van zaken Bureau jeugdzorg

1

Voorstel begroting RTV NH

1

Wijziging deelverordening Sociaal Beleid

2

Zorgvragersbeleid

1

Zorgvragersinfrastructuur

1

Grenscorrectie Medemblik-Wieringermeer

4

Reorganisatie ambtelijk apparaat

3

Bereikbaarheid van het Mediapark Hilversum

2

Extra Investeringsimpuls

23 + 10 schriftelijke inspraakreacties

Amstelpassage N201

1

Westfrisiaweg

4

Stoomtram Bello

1

NZKG

2

Openbaar vervoer

3

Spoorlijn Santpoort-IJmuiden

5

1603)

Totaal

3)Inclusief schriftelijke inspraakreacties.
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Initiatiefvoorstellen

■
■
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Onderwerp

Fractie

Datum PS

Besluit PS

Prohef (een nieuw systeem van premieheffingen)

SP

4 juli

Vastgesteld

Kenniseconomie en Innovatie

Werkgroep uit de commissie ELE
(bestaande uit meerdere fracties)

30 mei

Vastgesteld

Loverboys

PvdA

4 juli

Aangehouden

Subsidiemethodiek

CDA

12 december

Vastgesteld
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■
■

Apparaatskosten Statengriffie

■
■

Kostensoort

Begroot

Werkelijk

Restant

Lonen en salarissen

946.117,–

665.228,–

280.889,–

Overige toelagen en vergoedingen (belast)

13.688,–

4.146,–

9.542,–

6.600,–

5.953,–

647,–

966.405,–

675.327,–

291.078,–

Reis-/ verblijfkosten binnenland

5.452,–

3.991,–

1.461,–

Representatiekosten

2.000,–

3.972,–

-1.972,–

Opleiding, vorming en training (OTV) (2)

10.930,–

27.530,–

-16.600,–

Totaal materieel afdelingsbudget

18.382,–

35.493,–

-/-17.111,–

Toelagen woon-werkverkeer

Totaal lonen en salarissen (1)

Overige kosten

1.781,–

Kosten Arbozorg/medische adviezen

3.833,–

Accountantscontrole (3)

Totaal

60.000,–

28.500,–

31.500,–

1.044.787,–

739.320,–

305.467,–

Toelichting:
Bij (1) De griffie heeft vacatureruimte. Dit leidt tot onderuitputting op het salarisbudget.
Bij (2) Een tweetal trainingen zijn betaald in 2005 maar worden gevolgd in 2006.
Bij (3) Nog niet alle facturen over de werkzaamheden van 2005 zijn verwerkt, maar het budget zal zeker
voldoende zijn.
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Het jaar in cijfers
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Categorie

(voor zover bekend) 2003

2004

2005

15

18

11

266)

99

76

Vergaderingen PS4)
Vergaderingen

commissies5)

Presidiumvergaderingen

127)

12

10

Doorgestuurde stukken

Niet bekend

730

833

100

103

110

Bijzondere bijeenkomsten statencommissies

12

44

Schriftelijke vragen

89

107

133

Persberichten

60

122

66

PS-besluiten

4) Inclusief uitloopvergaderingen.
5) Idem.
6) Dit is vanaf augustus 2003 en zonder uitloopvergaderingen.
7) Vanaf maart 2003.
8) Inclusief Europadag en buitenlandse werkbezoeken.
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