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Betreft: Uitnodigingen PS-barbecue en overige diners

Memo

Inleiding
Na afloop van de laatste Statenvergadering voor het zomerreces op
maandag 8 juli jl. was de jaarlijkse barbecue voor Provinciale Staten. Er
zijn vragen gerezen over het uitnodigingen-beleid voor deze barbecue.
Met dit memo wordt u geïnformeerd over wie uitgenodigd zijn voor
deze barbecue, alsmede over de richtlijnen voor lunch en diners
rondom de reguliere Staten- en commissievergaderingen.
Voorstel:
Het presidium wordt gevraagd:
 kennis nemen van het uitnodigingen-beleid voor de jaarlijkse PS
barbecue en over de richtlijnen voor lunch en diners rondom
reguliere Staten- en commissievergaderingen;
 te bespreken of het uitnodigingen-beleid moet worden
uitgebreid, bijvoorbeeld door aanvulling journalisten die met
regelmaat verslag doen van de PS-vergaderingen.
Toelichting
Voor de jaarlijkse barbecue van Provinciale Staten ontvangen naast alle
Statenleden, duo-commissieleden, fractiemedewerkers en medewerkers
Statengriffie de onderstaande groepen een uitnodiging:
-

Leden van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de
Koning;
Provinciesecretaris/Algemeen Directeur;
Directeur Beleid, Directeur Beheer & Uitvoering, Directeur
Concernzaken, Concerncontroller;
Bestuursadviseurs van GS;
Sectormanager Communicatie;
Secretariaat cvdK, secretariaat provinciesecretaris, GSsecretariaten;
Gebouwbeheerder en bodes;
Notulist PS-vergadering.
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Deze opsomming is limitatief. Er wordt uitgegaan van deelname van ca.
115 deelnemers. Het doel van de jaarlijkse PS-barbecue is om het
politieke jaar intern op een informele wijze en in ontspannen sfeer met
elkaar af te sluiten.

Maaltijden PS en commissies

Voor de lunch en/ of diners rondom Statenvergadering wordt uitgegaan
van de leden van PS, duo-commissieleden, fractiemedewerkers, leden
van GS en cvdK, de provinciesecretaris, medewerkers Statengriffie,
notulist van de vergadering, sectormanager communicatie en de
bestuursadviseurs. In totaal gemiddeld 100 personen per vergadering.
Voor de commissievergaderingen wordt uitgegaan van de vaste leden
van de Statencommissie, de leden van GS voor de betreffende
commissie, de commissieadviseur, de notulist van de vergadering en de
bestuursadviseurs van de aanwezige leden van GS. In totaal ca. 40
personen per vergadering.
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