Presidium 11 oktober 2021

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

Planning in

In 2e kwartaal 2021
organiseren en bezien
of er een rol voor GS
in de training is
weggelegd.

Zodra we weer
bij elkaar
kunnen
komen.

presidium
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Lange Termijn Agenda
Datum

Actiepunten

20-05-19

•
•
•

24-06-19

•

•

24-012020

14-122021

Het presidium besluit dat fracties de komende Statenperiode twee duo-commissieleden 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.

Planning in
presidium

Het presidium neemt kennis van de nadere informatie over de ondertiteling van de commissie- en PS-vergaderingen en
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’.

Evaluatie van het instrument burgerinitiatief naar aanleiding van het burgerinitiatief “Stop de Boskap”
• Uitvraag is gedaan bij de afdeling Statistiek en Onderzoek
• Geadviseerd is om de opdracht extern uit te besteden.
• Een aantal aanbieders is geadviseerd.
Er is een memo ter informatie aan het presidium van 11 oktober voorgelegd.

Organisatie Statendag met als onderwerp het memo over de bevoegdheden van GS en PS
-. Er is een oproep gedaan in de presidiumvergadering van 7 juni om leden aan te melden voor de werkgroep die de
Statendag organiseert.

Nader te
bepalen.

1 november
2021
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Maart
2021

Aanbesteding uitzend- en notuleerdiensten
-. Aanbestedingsprocedure is gestart met ambtelijk team.

Q3 2021

Juni 2021

Workshop integriteit “update”
• Eerder was het plan deze workshop tijdens de statendag te laten plaatsvinden. Daar paste dit niet in het
programma.
• Daarom is er voor gekozen deze workshop uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 te organiseren.

Q2 2022

