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Inleiding
Conform het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van NoordHolland 2015’ stellen PS op voorstel van het presidium jaarlijks (uiterlijk
in juli) hun vergaderschema vast. Omdat in de laatste vergadering van
PS voor de zomer de commissies pas zijn ingesteld, was het niet
mogelijk om het vergaderschema ook voor de zomer vast te stellen en
ligt het nu voor.
Voor u ligt het concept-vergaderschema voor PS en commissies 2020.
De Agendacommissie heeft ook naar het schema gekeken en kan zich
hierin vinden.

Afwijking van vergaderen op maandag en 2 weken tussen de laatste
commissievergadering en de PS vergadering
In één geval wordt voorgesteld om van het uitgangspunt om op
maandag te vergaderen af te wijken.
Voorgesteld wordt om op donderdag 16 april 2020 2
commissievergaderingen te houden. Dit ivm met 2e Paasdag op
maandag 13 april. Een latere maandag is niet mogelijk in verband met
de meivakantie.
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In een ander geval wordt voorgesteld om af te wijken van het
repetitieve karakter van het schema dat de commissies twee of drie
weken voor de vergaderingen van Provinciale Staten vergaderen.
Na de commissievergadering van 28 september is er één week tot de
volgende PS vergadering op 5 oktober. Reden hiervoor is dat zoals
gebruik 9 vergadercycli in een vergaderjaar worden gepland. Door het
vroege zomer- en herfstreces bleek dit de enige mogelijkheid om aan
deze 9 cycli te komen.
Een laatste afwijking is het inplannen van een uitloopvergadering van PS
voor het zomerreces op maandag. Door het vroeg in het jaar vallend
zomerreces (vanaf 4 juli 2020) wordt voorgesteld een
uitloopvergadering van PS in het schema op te nemen voor
donderdagavond 2 juli vanaf 18.30 uur. De reguliere vergadering voor
het zomerreces met afsluitende barbecue is op maandag 29 juni.
Planning en Control-cyclus
De ontwerpbegroting wordt in principe op 3 september 2020 digitaal
verspreid (of zoveel eerder als mogelijk). Technische vragen over de
begroting kunnen dan tot uiterlijk dinsdag 22 september 12.00 uur
worden ingediend. De digitale verzending van de Memorie van
Antwoord vindt dan plaats op woensdag 7 oktober 2019.
Commissievergaderingen over de begroting vinden plaats op maandag
19 oktober en maandag 26 oktober 2020 (tussen 10 oktober en 18
oktober 2020 is het herfstvakantie). De Algemene Beschouwingen
vinden plaats op maandag 9 november 2020. De begroting dient op
uiterlijk 15 november 2020 te zijn aangeleverd bij het Rijk.
De Jaarstukken en de Kaderbrief worden op 20 mei gepubliceerd.
Voor de technische vragen over de jaarstukken zal op donderdagavond
4 juni een aparte sessie worden georganiseerd. Het is dan mogelijk om
mondeling technische vragen te stellen aan het ambtelijk apparaat van
Gedeputeerde Staten.
Schriftelijke technische vragen over de Kaderbrief dienen op donderdag
28 mei voor 12.00 uur per mail bij de Statengriffie te zijn aangeleverd
en de beantwoording door GS wordt op 4 juni gepubliceerd. De
commissies vergaderen over de Jaarstukken en Kaderbrief op (maandag)
8 en 15 juni. De datum van de Statenvergadering over de Jaarstukken
en Kaderbrief is 29 juni.
De Jaarrekening dient op uiterlijk 15 juli 2020 te zijn aangeleverd bij
het Rijk.

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld:
 Akkoord te gaan met de afwijkingen van de uitgangspunten in het
vergaderschema 2020 zoals in deze memo verwoord.
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de voordracht met het vergaderschema 2020 ter vaststelling voor te
leggen aan PS van 30 september 2019.

