Presidium 16-12-2019

Lopende actiepunten uit de besluitenlijsten van het presidium
Datum
04-1119

Actiepunten


Het presidium neemt kennis van het voorstel van de Agendacommissie en stemt in met de

organisatie van deze Statenbrede training over de Noord-Hollandse vergaderstructuur en –
cultuur.

Voortgang/ afspraak
2e

In
kwartaal 2020
organiseren en bezien
of er een rol voor GS
in de training is
weggelegd.

Planning in
presidium

Mei/juni 2020

Presidium 16-12-2019

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.

14-10-19

Het presidium neemt er kennis van dat de cvdK de behandeltijd per actualiteit vaststelt op 30 minuten, met een
uitloopmogelijkheid naar 45 minuten.
Ten behoeve van de nieuwe procedure zal het presidium in het vervolg altijd een halfuur voorafgaand aan de PS¬
vergadering bijeenkomen, onder andere om eventuele opgekomen actualiteiten te beoordelen en onderbouwen.
Het presidium verzoekt de Statengriffie om naast de procedurele toets voor het presidium ook te adviseren of een
Actualiteit het meest geëigende instrument is, of dat één van de andere instrumenten meer geschikt is. Het
presidium besluit dat het formulier van de griffietoets hierop wordt aangepast;
Het presidium besluit om in de eigen vergaderingen actiever te sturen op de mogelijkheid van inzet van een
geschikter instrument als dat blijkt uit de griffietoets;
Na verloop van tijd wordt het instrument actualiteit en de nieuwe afspraken nogmaals geëvalueerd.

December
2020

-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.

December
2019

-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.
-Op verzoek van de heer Voskuil wordt de evaluatie spreektijden PS en commissies nog dit jaar uitgevoerd, waarbij
specifieke aandacht gevraagd wordt voor de spreektijden van afgesplitste fracties.

December
2019







18-12-17

17-12-18

15-04-19
09-09-19

Planning in
presidium
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20-05-19





24-06-19





Het presidium besluit dat fracties de komende Statenperiode twee duo-commissieleden in mogen zetten.
Medio 2020
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’.

