Besluitenlijst presidium 14 november 2006.
1. Opening en mededelingen voorzitter.
• De griffie zoekt uit of statenleden kunnen solliciteren bij de provincie als zij nog statenlid
zijn.
2. Vaststelling agenda.
• Agendapunt 10 is vóór agendapunt 7 behandeld.
3.
•
•
•

Vaststelling verslag van de vergadering van het presidium van 30 oktober.
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
Het geheime verslag is met een tekstuele wijziging vastgesteld.
Het presidium verzoekt de SP en Groenlinks voor de werkgroep bij het inwerkprogramma
voor statenleden een statenlid af te vaardigen. De heer Kraak is namens de VVD t/m 28
november vertegenwoordiger. De PvdA zal nog iemand afvaardigen.

4. Terugblik vergadering PS 30 oktober en 13 november
5. Voorbereiding PS 27 november 2006.
• De Samenwerkingsovereenkomst Wieringerrandmeer (SOK) wordt verplaatst naar PS van
18 december; de commissie ROV bespreekt dit punt op 30 november.
• Het agendapunt Initiatiefvoorstel GroenLinks: natuurcompensatie wordt verplaatst naar
PS van 18 december.
• De concept-agenda is voor wat betreft de overige agendapunten ongewijzigd vastgesteld.
De vergaderlengte is vastgesteld op acht uur vergaderen.
6. Lijst doorgestuurde stukken en Lange Termijn Agenda (LTA).
• Het presidium heeft ingestemd met een verzoek van gedeputeerde Moens om het
uitvoeringsprogramma warmte-koude-opslag op 29 januari te agenderen in PS. De
commissie NLWM bespreekt het voorstel op 13 december.
• Het presidium heeft de lijst doorgestuurde stukken ongewijzigd vastgesteld.
• Het presidium heeft kennis genomen van de Lange Termijn Agenda.
7. Wijziging Reglementen van Orde PS en statencommissies.
• Het presidium heeft de Reglementen deels besproken.
• In december komt het presidium bij elkaar om de Reglementen geheel te bespreken.
8. Verordening op de Rechtspositie.
• Het agendapunt is verplaatst naar het presidium van 27 november.
9. Referendumverordening.
• Het agendapunt is verplaatst naar het presidium van 27 november.
10. Campagneonderwerpen voor RTV-NH en de huis-aan-huisbladen.
• Bij de onderwerpen dient duidelijk te worden gemaakt wat de provincie precies doet. Dit
dient op de regio’s te worden toegespitst. De onderwerpen dienen te worden ontdaan van
waarde-oordelen.
• De fractievoorzitters zullen de campagneleiders zo snel mogelijk bekend maken bij de
griffie.
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11. Rondvraag
• Het presidium dringt erop aan dat de brief over rechtmatigheid, zoals toegezegd door de
Commissaris van de Koningin in de PS-vergadering van 25 september jl. snel komt.
• Het is niet de bedoeling dat op de provincie-gebouwen campagne-uitingen (zoals
partijposters) te zien zijn.
12. Sluiting.
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