Besluitenlijst Presidium
Datum

13-09-2021

Tijd

11:00 - 12:00

Locatie

vergaderzaal 522, hotel Zuiderduin

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

1

Opening en mededelingen voorzitter
Afwezig met bericht: de heer Dessing (FvD)
Aanwezig: Voorzitter Provinciale Staten, dhr. A. Th. T. van Dijk, R. Kocken (GroenLinks), F.A.S. Zoon
(PvdD), A. Strens (D66) M. Deen (PVV), D. Heijnen (CDA), G. Leerink (PvdA), M. Klein (CU), G. Kohler
(JA21), W. Van Soest (PvdO), R. Alberts (SP), E. Van der Maas (VVD)
K. Bolt (Griffier), M. Admiraal (Plv. Griffier)
P. Schat (Pers)
•

De heer Mantel (JA21) stopt met zijn werkzaamheden voor de Willem Arondéus
Werkgroep. Voor de openvallende plek in de werkgroep WA-lezing hebben zowel Gerard
Kohler (JA21) als Johan Dessing (FvD) aangegeven dat hun fracties geen nieuw lid voor
deze werkgroep beschikbaar hebben. De voorzitter van de werkgroep, Hanneke Kaamer
van Hoegee, heeft aangegeven zonder invulling van de vacature door te kunnen met de
werkgroep tot en met de lezing in 2023 in de huidige samenstelling met vijf leden.
Huidige samenstelling: Kaamer van Hoegee (VVD), Dulfer (GroenLinks), Kanik (D66),
Kostic (PvdD) en Kuiper (CDA).

•

De laatste commissievergadering voor de begrotingsvergadering van november, vindt
plaats op 28 oktober. Daarom zal de publicatiedatum van de agenda en de stukken van
PS op vrijdag 29 oktober zijn.

•

Mogelijk gaat de 1,5 meter regel vervallen. Als dat het geval is dan keert de
Statenvergadering terug naar het Provinciehuis. Om de statenleden nog enige ruimte te
geven, zal de Lodewijk Napoleonzaal bij de eerstvolgende Statenvergadering in het
Provinciehuis, beschikbaar blijven voor de Statenleden. Als er dan ook al publiek mag
komen, zal die bijvoorbeeld in de JR-Zaal geplaatst worden.

•

Als de 1,5 meter vervalt zal er geen QR-code gevraagd worden voor de toegang tot
vergaderingen van de Staten.

2

Vaststelling agenda
•

2.a

Conceptverslag presidiumvergadering 30 augustus
•

2.b

Het verslag is vastgesteld.

Ter kennisname concept besluitenlijst agendacommissie 6 september 2021
•

3

De agenda is vastgesteld.

De vergadering heeft kennisgenomen van de besluitenlijst.

Lijst met actiepunten en LTA
•

De heer Klein (CU) verzoekt om een update over de evaluatie van het burgerinitiatief. De
update wordt in de volgende vergadering van het presidium uitvoeriger gegeven.

4.a

Conceptagenda PS 13 september 2021
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4.b

Lijst moties en memo presidium - afdoeningsvoorstellen moties
•

De vergadering heeft kennisgenomen van de lijst moties en afdoeningsvoorstellen.

•

De heer Zoon (PvdD) merkt op dat Motie 125 volgens hem niet in de commissie
besproken is en zodoende is er geen mogelijkheid geweest om aan te geven dat deze
motie nog niet is afgedaan. Daarom ziet hij de motie en het afdoeningsvoorstel graag
terugkomen in de commissievergadering.
De griffie zoekt uit wat het proces is geweest van de behandeling van deze motie in de
commissie/PS.

4.c

Laatste voorbereidingen PS
•

De voltallige fractie van Forum voor Democratie heeft zich afgemeld voor de vergadering.

•

De vergadering adviseert aan PS de actualiteit inzake het RIVM Rapport over TATA-steel
door te laten gaan.

•

In verband met de tijden van de laatste treinen naar huis, is de eindtijd van de
vergadering vastgesteld op 22:00u vanavond.

•

De heer Klein van de fractie van de ChristenUnie doet het verzoek om agendapunt 8d te
onthameren. Dit verzoek kwam zaterdagmiddag binnen bij de Statengriffie. De voorzitter
verzoekt de fractievoorzitters vriendelijk om dergelijke plannen eerder bekend te maken
bij de griffie zodat daarop de aanpassingen in de voorbereiding van de vergadering kan
worden doorgevoerd. Ook andere fracties kunnen zich dan beter voorbereiden op de
beraadslagingen over dit onderwerp. Agendapunt 8d (Herallocatie Investeringspakket
Bereikbaarheid Alkmaar) zal dan als agendapunt 10 worden behandeld.

4.d

Lijst ingekomen stukken PS
•

5

Conceptagenda PS 11 oktober 2021
•

6

De vergadering heeft kennisgenomen van de lijst ingekomen stukken PS.

De vergadering stelt de conceptagenda voorlopig vast.

Memo Voordracht vervangend lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
•

De vergadering stemt in met de voordracht.

•

Afgesproken wordt dat de zittende plaatsvervanger ook geraadpleegd wordt in het geval
van het vertrek van een vast lid bij een gemeenschappelijke regeling. Verder worden
dergelijke voordrachten altijd via het presidium doorgeleid naar de Staten.

7

Memo voordracht vervangend lid Waddenfonds
•

8

Rondvraag
•

9

De vergadering stemt in met de voordracht.

Geen rondvragen.

Sluiting
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