Presidium 09-09-2019

Lopende actiepunten uit de besluitenlijsten van het presidium
Datum

Actiepunten

Voortgang/ afspraak

Planning in

20-0519

Het presidium besluit, mits daar voldoende animo voor is bij de Kamerleden, in aanloop naar de
behandeling van de provinciale begroting in november, op woensdag 16 oktober 2019 van 16.00 tot
18.00 uur de bijeenkomst ‘De staat van Noord-Holland’ te organiseren en hiervoor nog voor het
zomerreces de deelname van Noord-Hollandse Eerste Kamerleden te inventariseren.

Er zijn 3
aanmeldingen van 1e
Kamerleden
ontvangen

Presidium 9
september
2019

Het presidium besluit, als gevolg van het verzoek van het Interprovinciaal overleg aan PS en GS om
tijdens het IPO-congres op 2 oktober 2019 gezamenlijk een workshop te verzorgen binnen het thema
"De economie van de toekomst", de keuze van het onderwerp nader te laten invullen door de
betreffende gedeputeerde, dhr. Klein en een Statenlid van de PvdA (mw. Doevendans).

De heer Klein (CU) en
mw. Doevendans
(PvdA) zijn betrokken
bij de voorbereiding
van de workshop.

Presidium 9
september
2019

presidium

Presidium 09-09-2019

Lange Termijn Agenda
Datum

Actiepunten

13-11-17

Het presidium benoemt de afspraak dat het gebruik van het nieuwe instrument actualiteit na enige
tijd geëvalueerd zal worden.

18-12-17

-Het presidium stemt in met het voorstel van de voorzitter om, teneinde tegemoet te komen aan de wens van een aantal
Statenleden om rechtstreeks vragen te kunnen stellen aan ambtenaren, af te spreken dat Statenleden telefonisch
rechtstreeks (technische) vragen (tussendoor) kunnen stellen aan sectormanagers. De procedure wordt op proef voor een
jaar gevolgd.
- Het presidium besluit de proefprocedure, waarbij Statenleden telefonisch rechtstreeks (technische) vragen (tussendoor)
kunnen stellen aan sectormanagers, in de loop van volgend jaar te evalueren in plaats van nu.

17-12-18

15-04-19

Het presidium neemt kennis van de uitgangspunten van de spreektijdregeling van Provinciale Staten en de verdeling van
de spreektijd op basis van de zetelverdeling in 2019-2023 en zal de spreektijdregeling na enige tijd evalueren.

20-05-19





24-06-19





Planning in
presidium
Eind 2020

December
2019

Het presidium besluit dat fracties de komende Statenperiode twee duocommissieleden in mogen zetten.
De financiële gevolgen van dit besluit zullen worden geëvalueerd.
Het presidium besluit een aanpassing van het Reglement van orde op het aantal toegestane duocommissieleden (artikel
61, lid 4) op een later moment, samen met andere wijzigingen in het Reglement, door te zullen voeren.
Het presidium neemt kennis van de nadere informatie over de ondertiteling van de commissie- en PS-vergaderingen en Februari 2020
besluit per 01-09-2019 de vergaderingen van Provinciale Staten en commissies te voorzien van ‘Ondertiteling on
demand’ via Notubiz Nederland b.v., voor ca. € 10.000 per jaar en hiervoor jaarlijks € 10.000 bij te ramen op de PSbudgetten (voor de ca. 10 PS- en 40 commissievergaderingen per jaar) en hiervoor eenmalig € 1.000 bij te ramen voor
implementatie van ‘Ondertiteling on demand’ in 2019.
Resultaten en ervaringen, zoals het aantal gebruikers van de ondertiteling en de mate van zuiverheid van de
ondertiteling, worden na een halfjaar geëvalueerd in het presidium. Tevens wordt uitgezocht of grove verschrijvingen
hersteld kunnen worden, zonder afname van de dienst ‘gecorrigeerde ondertiteling’.

