Besluitenlijst 1 presidium 19 oktober 2010
1. Opening en mededelingen voorzitter
• Het presidium vaardigt mevrouw L.A. Smits af ter begeleiding van de evaluatie van de huidige
werkwijze van Provinciale Staten om te komen tot aanbevelingen aan de nieuwe Staten over
de werkwijze van PS en mogelijke verbeteringen die daarin zijn te bereiken.
2. Agenda
• De agenda is vastgesteld.
3. Lijst ingekomen stukken en Lange Termijn Agenda (LTA).
• De Lijst ingekomen stukken is vastgesteld, met de opmerking dat de ingekomen stukken
onder nummer 5543, het Ontwerp-Inpassingsplan en Ontwerp-Exploitatieplan
Wieringerrandmeer niet op 18 oktober jl. in ROG zijn behandeld maar op een later moment
zullen worden behandeld.
• Het presidium neemt kennis van de LTA.
4. Terugkoppeling kosten en planning externe doorlichting griffie.
• Het presidium neemt kennis van het resultaat van het door de Statengriffier inwinnen van
offertes bij een drietal externe bureaus ten behoeve van een pro-actieve doorlichting van de
Statengriffie, de aan de offertes toegekende scores en stemt ermee in dat de Statengriffier
aan het bureau Partners + Pröpper opdracht verleent om de Statengriffie door te lichten voor
het bedrag van 18.900 Euro, excl. BTW, welk bedrag ten laste komt van het budget PS.
5. Mogelijke ombuigingen PS-budgetten.
• Het presidium besluit de voorgelegde scenario’s mee te geven aan zijn leden teneinde deze in
de fracties te bespreken.
• Het presidium besluit de griffier de opdracht te geven om de volgende scenario’s van tot op
zekere hoogte te beïnvloeden werkwijzen van PS in het kader van mogelijke ombuigingen die
op het budget van PS zijn door te voeren, nader uit te werken, daarbij kijkend naar financiële
mogelijkheden en overige consequenties:
o het scenario dat alle vergaderstukken niet meer op papier, maar uitsluitend digitaal
worden aangeboden dan wel gedeeltelijk digitaal. Gekeken wordt naar consequenties en
voorwaarden als een adequate digitale werkomgeving voor staten- en commissieleden
versus de optie dat zij stukken zelf printen;
o het scenario dat in plaats van woordelijke verslaglegging van commissie- en PSvergaderingen alleen besluitenlijsten en audio-(visuele)verslagen worden gemaakt, waarbij
specifiek wordt gekeken naar mogelijke wettelijke voorwaarden en consequenties voor
het statenwerk. Hierbij wordt ook de live-streaming van de statenvergaderingen
betrokken, met het specifieke verzoek aan te geven hoe vaak de live-uitzendingen worden
bekeken;
o het scenario dat de statencommissies geen vierjaarlijks buitenlands werkbezoek meer
afleggen;
o het scenario van een mindering op de toedeling van fractiebudgetten door wijziging van
de Verordening op de fractiebijdragen, waarbij tevens gekeken wordt naar een eventuele
aanpassing van de huidige verdeelsleutel van de fractiebudgetten, mede als gevolg van de
wens hiertoe van de kleinere fracties;
o het scenario van versobering van de catering bij staten- en commissievergaderingen,
waarbij gekeken wordt naar een reductie van de diversiteit en luxe van het aanbod en
mogelijkheden om strakker te ramen waardoor minder etenswaren hoeven worden
weggegooid;
o het scenario waarbij het aantal vergadermomenten van commissies, PS en andere
statengerelateerde vergaderingen wordt verlaagd;
o het scenario dat er een beperkte reductie plaatsvindt op de Noord-Hollandse bijdrage aan
de Randstedelijke Rekenkamer, door de gemeenschappelijke regeling met de drie andere
Randstadprovincies voor het instellen van de Randstedelijke Rekenkamer aan te passen;
o het scenario waarbij de wachtgelduitkeringen van statenleden worden verlaagd of
ingekort.
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Het presidium besluit dat het scenario over het verminderen van de kosten voor
ondersteuning van PS, i.c. het aanpassen van de gewenste ondersteuning van PS door de
griffie door het aantal taken verminderen en daarmee het aantal medewerkers te
verminderen, mede afhankelijk is van de uitkomsten van de drie onderzoeken die momenteel
lopen, namelijk de evaluatie van de werkwijze van PS, de externe doorlichting van de griffie
en het klanttevredenheidonderzoek over de dienstverlening van de griffie.
Bovenstaande onderzoeken zullen tevens van invloed zijn op het scenario van een mogelijke
reductie van het aantal statencommissies.
Het presidium kiest ervoor om vooralsnog niet verder uit te laten werken een eventuele
verlaging van het onderzoeksbudget van PS, het limiteren van het aantal duo-commissieleden
(dit is wellicht mede afhankelijk van het aantal commissies in de volgende statenperiode), het
beperken van declaratiemogelijkheden van staten- en duocommissieleden en het beperken
van werkbezoeken in het binnenland en in het kader van Europa.

6. Werkplan Statengriffie 2010-en verder.
• Het ‘ Werkplan Statengriffie 2010- en verder’ is vastgesteld.
7. Gebruik Paviljoen door fracties.
• Het presidium besluit dat de publiek-politieke ruimten van het Paviljoen (het middendeel, de
ruimten waar PS het eerste recht op hebben) niet worden opengesteld voor gebruik door
politieke fracties, anders dan voor de huidige fractievergaderingen en de mogelijkheid tot het
geven van rondleidingen zoals omschreven in het ‘Kader voor het gebruik en beheer van
Paviljoen Welgelegen’.
• Dit besluit wordt ingegeven door onder meer de beleidslijn van het college, de
terughoudendheid in het gebruik ter bescherming van het gebouw die wordt genoemd in het
‘Kader voor het gebruik en beheer van Paviljoen Welgelegen’ en vanuit het oogpunt van het
voorkomen van concurrentievervalsing.
8. Toepassing art. 23 Provinciewet in PS-vergadering.
• Het presidium constateert dat in de vergadering van PS van 27 september jl. sprake is
geweest van schending van een vormvoorschrift door het niet navolgen van artikel 23, twee
lid van de Provinciewet, door als gevolg van een verzoek van de SP-fractie niet in beslotenheid
te stemmen over het in beslotenheid behandelen van een agendapunt. In materiële zin is
echter recht gedaan aan artikel 23, derde lid van de Provinciewet, waardoor de toegepaste
praktische werkwijze geen juridische consequenties kent.
• Het presidium besluit in het vervolg bij verzoeken ter vergadering om verder in beslotenheid
te vergaderen artikel 23, tweede lid van de Provinciewet toe te passen. Het Statenlid dat heeft
verzocht om in beslotenheid te vergaderen wordt, nadat artikel 23, tweede lid van de
Provinciewet is toegepast, in de gelegenheid gesteld om kort toe te lichten waarom de
vergadering in beslotenheid zou moeten worden voortgezet. Vervolgens heeft stemming
plaats over de vraag of de vergadering in beslotenheid wordt voortgezet.
• Het presidium neemt kennis van de intentie van de SP om in PS van 15 november a.s. alsnog
een ordeverzoek in te dienen om te stemmen over een besloten bespreking van een
onderwerp dat geagendeerd stond voor van PS van 27 september jl.
9. Rondvraag
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