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Presidium 4 april 2005
Bezoekadres
Houtplein 33
Haarlem

Aan: de leden van het presidium

Postadres
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Tel

(023) 514 3143

Fax (023) 514

Afdeling

Behandeld door
E-mail

Statengriffie
D.F.M. Quarles van Ufford
quarlesd@noord‐holland.nl

Bijlage(n)

Telefoon

(023) 514 4596

div.

Uw kenmerk

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u mede namens de voorzitter uit voor de vergadering van het
presidium op maandag 4 april van 11.00‐12.30 uur in Commissiekamer 1 in het
Provinciehuis. Er wordt gezorgd voor broodjes.
Graag wil ik u bij deze informeren dat wij navraag hebben gedaan naar de
mogelijkheid om alle statenleden te voorzien van een alarmcode van het
fractiehuis. Dit blijkt helaas niet mogelijk en is in het kader van de veiligheid ook
niet raadzaam.
In de bijlagen treft u twee stukken ter informatie aan:
• een notitie voor de duo‐commissieleden waarin een overzicht wordt
gegeven van de voor hen geldende regelingen, waartoe het presidium
heeft besloten. Bijlage. Deze is inmiddels ook verstuurd naar de duo‐
commissieleden en;
• een stuk ten aanzien van de verzekering die geldt voor functies die
qualitate qua behoren tot het statenlidmaatschap. Dit stuk is u in de
vorige vergadering toegezegd door de Commissaris van de Koningin, de
heer Borghouts.
De agenda voor de vergadering is als volgt:
1. Opening en mededelingen voorzitter.
2. Vaststelling agenda.
3. Vaststelling verslag van de vergadering van het presidium van 28 februari
2005. Zie bijlage. Voorstel: vaststellen.
4. Terugblik PS‐vergadering 28 februari jl.
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5. Laatste voorbereiding PS‐vergadering 4 april.
6. Voorbereiding concept‐agenda PS 9 mei. Zie bijlagen. Voorstel: vaststellen
concept‐agenda en vaststellen vergaderlengte.
7. Voorbereiding concept‐agenda PS 30 mei en agendering voorjaarsnota en
kaderbrief. Zie bijlagen. Voorstel: vaststellen concept‐agenda en
vergaderlengte. Tevens vaststellen vergaderdatum.
8. Lijst doorgestuurde stukken en doorkijk naar PS 4 juli 2005 en verder. Zie
bijlagen.
9. Opzet evaluatie dualisme. Zie bijlage. Voorstel: vaststellen.
10. Omzetting functies Statengriffie in Fuwaprof. Bijlage. Voorstel: vaststellen.
11. Format rapportage fractievergoeding. Zie bijlage 1 en bijlage 2.. Voorstel:
vaststellen.
12. Behandelingsvoorstel initiatiefvoorstel CDA aangaande methoden van
subsidiëring. Zie bijlage. Voorstel: vaststellen.
13. Europadag voor statenleden. Zie bijlage. Voorstel: bespreken en vaststellen
datum.
14. Vacature Hoor‐ en Adviescommissie. Zie bijlage. Voorstel: bespreken.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
Hoogachtend,

De Statengriffier,
Mw. mr. C.A. Peters
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