Concept-besluitenlijst Presidium
Datum

11-10-2021

Tijd

9:30 - 11:00

Locatie

Commissiekamer 1

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

1

Opening en mededelingen voorzitter
Afwezig met bericht: Mevrouw Van Soest (PvdO-50+), mevrouw Kocken (GroenLinks), de heer
Baljeu (fractie Baljeu), de heer Deen (PVV).
Aanwezig: Voorzitter Provinciale Staten, dhr. A. Th. T. van Dijk, R. Zaal (GroenLinks), F.A.S. Zoon
(PvdD), A. Strens (D66), D. Heijnen (CDA), G. Leerink (PvdA), M. Klein (CU), G. Kohler (JA21), R.
Alberts (SP), E. Van der Maas (VVD), G. van Geffen
M. Admiraal (wnd. Griffier), E. Krijgsman (wnd. Plv. Griffier), G. van der Veen (ambtenaar, sector JZ)
P. Schat (Pers)

•

Statenlid mevrouw Van Geffen zal vanaf de Statenvergadering van 11
oktober als zelfstandig Statenlid onder de naam van Liberaal NoordHolland verder gaan. Mevrouw Van Geffen krijgt de gelegenheid het
woord te voeren bij de agendapunten 8 en 9 van deze vergadering;

•

Het presidium neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de

Statengriffier en de wijze waarop binnen de griffie de werkzaamheden
worden verdeeld;
•

Het presidium neemt kennis van de organisatie van de Statendag op 1
november met als doel deze dag met elkaar het gesprek aan te gaan

over de onderlinge verhoudingen binnen PS en de samenwerking tussen
PS en GS en van de oproep aan alle Statenleden en duo-commissieleden
om deze dag aanwezig te zijn.
•

Het presidium neemt kennis van het voornemen van de cvdK om,

samen met de griffier, met ieder Statenlid afzonderlijk een kort gesprek
in te plannen. Onderdeel van deze gesprekken zal onder meer de

beschikbaarheid van een ruim opleidingsbudget voor Statenleden zijn
en de mogelijkheden om gebruik te maken van dit budget.
•

Het presidium neemt er kennis van dat de maximale vergoeding die
duo-commissieleden per maand kunnen ontvangen op basis van hun
aanwezigheid en declaraties voor presentiegeld naar boven bijgesteld is
tot maximaal 1.200 euro. Dit omdat ook de vergoedingen voor
Statenleden in de afgelopen jaren gestegen is en het presentiegeld per
bijeenkomst voor duo-commissieleden per bijeenkomst gestegen is.
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Vaststelling agenda
•

Met de opmerking dat agendapunt 13 niet alleen ter kennisname is
maar ook besproken wordt de agenda vastgesteld.

2.a

Conceptverslag presidiumvergadering 13-09-2021
De concept-besluitenlijst van 13 september jl. is vastgesteld.

2.b

Conceptverslag presidiumvergadering 30-08-2021
Het concept-verslag van de vergadering van 30 augustus jl. is vastgesteld.

3

Lijst met actiepunten en LTA
Het presidium heeft kennis genomen van de Lijst met actiepunten en LTA

4.a

Conceptagenda PS 11 oktober
Het presidium neemt kennis van de conceptagenda voor PS van 11 oktober.

4.b

Laatste voorbereidingen PS 11 oktober
•
•

4.c

Er zijn 6 moties vreemd vooraf aangekondigd
Er zijn geen actualiteiten

Lijst moties en memo presidium - afdoeningsvoorstellen moties
De vergadering heeft kennisgenomen van de lijst moties en
afdoeningsvoorstellen.

4.d

Lijst ingekomen stukken PS
Het presidium heeft kennisgenomen van Lijst ingekomen stukken

5.a

Terugblik vergadering 13 september
Er zijn geen opmerkingen over de PS vergadering van 13 september jl.

5.b

Vooruitblik vergaderingen PS 8 en 15 november en 13 december
•

Het presidium neemt kennis van de conceptagenda’s van PS van 8 en
15 november en PS van 13 december

•

Het presidium besluit om t.z.t. te bezien of de uitloopvergadering van
15 november op een eerder tijdstip dan 13.00 uur moet starten.

6

Memo fysiek en hybride staten en commissievergaderingen
Het presidium neemt de volgende besluiten:
•

om alle Statenvergaderingen weer in fysieke setting in de Statenzaal te
organiseren en ook weer open te stellen voor publiek;

•

om de commissievergaderingen in hybride setting te organiseren

waarbij commissieleden zowel fysiek als online kunnen deelnemen, met
als uitgangspunt fysiek tenzij;
-

•

en ook insprekers desgewenst online kunnen inspreken;

om opdracht te geven dat ook de vergaderzalen 1.4 en Wilhelmina van
Pruisen technisch geschikt gemaakt worden voor de hybride
vergaderingen van de Statencommissies;

•

dat de technische briefings en BOT-overleggen die niet voorafgaand

aan een (commissie)vergadering georganiseerd worden in een online
setting via MS-Teams gehouden kunnen worden;
•

om vergaderingen van het presidium die niet voorafgaand aan een

Statenvergadering plaatsvinden in een online setting via MS-Teams te
organiseren.

7

Memo budgetten t/m 1 september 2021 en vooruitblik najaar 2021
Het presidium neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de PS budgetten en
stemt in met de bijramingen en aframingen voor de laatste
begrotingswijziging.

8

Memo tijdelijke aanwijzing 2e plaatsvervangend Statengriffier
Het presidium gaat akkoord met het doorgeleiden van de voordracht als
hamerstuk naar de Statenvergadering van 11 oktober.

9

Memo gevolgen afsplitsing uit de VVD fractie - incl. notitie statenlid mw. Van
Geffen
•
•

Het presidium neemt kennis van het memo;

Het presidium verzoekt om een voorstel bij de volgende vergadering

voor aanpassing van de spreektijden van de kleine afgesplitste fracties;
•

Het presidium besluit dat ter voorbereiding op de nieuwe Statenperiode
er voor het einde van deze Statenperiode in bredere zin gekeken kan

worden naar mogelijke aanpassingen van de regels voor onder andere
de spreektijden en de fractievergoedingen bij splitsingen binnen een
fractie, en dit op de Lange termijn agenda voor het presidium te
plaatsen.

10

Memo - Wijziging vlekkenplan Statenzaal n.a.v. afsplitsing bij fractie VVD
Het presidium gaat akkoord met wijziging van het vlekkenplan conform de

voorgelegde voorkeursvariant waarbij de oplossing binnen de eigen vlek van de
oude fractie gevonden is.
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Memo Extern evaluatieonderzoek Burgerinitiatief
•

Het presidium besluit dat er een evaluatieonderzoek en verkenning naar
het instrument burgerinitiatief door een extern onderzoeksbureau

gedaan wordt en dat hiervoor budget beschikbaar wordt gesteld uit de
post extern advies aan PS.
•

Het presidium besluit dat in de resultaten meegenomen moet worden in
hoeverre (ambtelijk) ondersteuning geboden kan worden aan

initiatiefnemers bij het opstellen van een ontwerp-besluitpunt bij een
burgerinitiatief.
•

Het presidium stemt ermee in dat dit onderzoek in het eerste kwartaal
van 2022 start.

12

Memo Evaluatie spreektijdenregeling
•

Het presidium stemt ermee in dat er een nieuwe spreektijdenregeling

voor commissies door PS zal worden vastgesteld, en dat het reglement
van orde daarop wordt aangepast, waarmee de Nieuwe Noord-

Hollandse spreektijdenregeling voor de commissievergadering wordt
vastgesteld.
•

Het presidium besluit daarbij aanvullend dat antwoorden op
interrupties niet van de eigen spreektijd afgaat.

•

Vooruitlopend op deze nieuwe spreektijdregeling werken de

commissievergaderingen vanaf heden met de spreektijdenregeling
mond open, tijd lopen, waarbij antwoorden op interrupties niet
meelopen in de spreektijd.

13

T.k.n. Memo Procedurevoorstel bezwaarschiften stichting Noord-Hollands
referendum
•

Het presidium neemt kennis van het memo procedurevoorstel
bezwaarschriften en bijlage;

•

Het presidium besluit dat er een aanvullende schriftelijke reactie door
de Statengriffier namens PS aan de secretaris van de HAC gezonden

wordt ter verduidelijking dat het ingebrachte verweerschrift namens
Provinciale Staten is ingebracht.

•

Het presidium besluit dat er een aanpak moet komen hoe er met de

vertegenwoordiging van PS moet worden omgegaan in het geval van
een bezwaarschriftenprocedure tegen een Statenbesluit.

14

Rondvraag
•

Het presidium neemt kennis van de tijdelijke uitval van de

fractiemedewerker van D66 en van het beëindigen van het duo-

commissielidmaatschap door dhr. Vonk vanwege een nieuwe baan.

15

Sluiting

