Strategische Statenagenda Commissie Economie Financiën en Bestuur
Oktober 2021
Beeldvorming (Fase 1) / ter kennisname
(C-agenda)
Oordeelsvorming (Fase 2) / ter
bespreking in commissie (B-agenda)
Besluitvorming. Voordracht + PS ( Fase
3) / voorbereiding in commissie
(A-agenda)

2022
Commissie EFB

29-11

17-1

14-2

21-3

2023

GS

9-5

Werk
vorm

Procesafspraken / Wensen t.a.v. de voorbereiding
Roodgedrukte teksten zijn de laatste toevoegingen /
updates op de Strategische agenda voor de commissie
EFB

Algemeen
1e begrotingswijziging
2022

Jaarstukken 2022

Allen

2022:

Cie EFB: 14 februari 2022
PS: 7 maart 2022

Allen

2022:

Rekeningencommissie

Maandag 30 mei 2022 en

Mondelinge technische vragen sessie op 30 mei

Reguliere commissies

- maandag 13 juni 2022 (NLG
en RWK

- maandag 20 juni 2022 (EFB
en M&B)

PS 4 juli 2022
Kaderbrief 2023

Allen

Reguliere commissies

- maandag 13 juni 2022 (NLG
en RWK

- maandag 20 juni 2022 (EFB
en M&B)

PS 4 juli 2022
2e begrotingswijziging

Allen

Begroting 2023

Allen

24 oktober in commissie NLG en RWK

Laatste begrotingswijziging

Allen

cie EFB :29 november 2021

Motie 41 (noodfonds)

Pels

Op 22 maart 2021 is voortgang besproken. Zie ook brief c-

motie 42 (herstelfonds)

Div

Blauwdruk is behandeld in EFB 26-10-2020 (en RWK 19-10-

2022

maandag 5 september NLG en RWK

Maandag 12 september EFB en M&B
- PS
31 oktober in commissie EFB en M&B
14 november in PS.

2021

PS :13 december 2021

agenda EFB 27-9-2021
2020).

1e begrotingswijziging behandeld in EFB 15-2-2021
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Stand van zaken eerste tranche en voorbereiding 2 tranche
besproken in EFB 22-3-2021

2e tranche besproken in EFB 14 juni 2021

Zie ook brief over 3e tranche op c-agenda EFB 28-10-2021
Voor toezeggingen: zie toezeggingenlijst EFB
Cie EFB 28 oktober 2021 bijbegroting:

De effecten van de afbouw van de landelijke maatregelen worden
nu ook zichtbaar en die worden meegenomen in de evaluatie,

waarbij niet alleen wordt gekeken naar de economische kant maar
ook naar de voortgang van duurzaamheid. Op een later moment
gaat men hierover met PS in gesprek

Gedeputeerde Pels zal schriftelijk terugkomen op de

procesvoortgang en melden op welk moment er meer informatie
beschikbaar is over de evaluatie van het Economisch Herstel- en
Duurzaamheidsfonds.
Financiën, Cultuur en
Erfgoed (Pels)

Voorstel om de opzet van

de begroting te verbeteren

Pels

en meer inzichtelijk te
maken

In de rekeningencommissie (valt onder commissie EFB) van 26

augustus 2019 is over dit onderwerp gesproken, GS zullen met
een voorstel richting commissie/PS komen om de opzet van de

(indicatoren)

begroting te verbeteren en meer inzichtelijk te maken. In

rekeningencommissie 20-9-2021 is ook over dit onderwerp
gesproken. Zie verslag c-agenda EFB 28-10-21; zie ook
toelichting in brief GS bij begroting 2022.

Legesverordening

Onderzoek Rekenrentes in
IPO verband

Pels

(cie EFB 2-12-2019) Mw. Pels meldt dat in IPO-verband het

onderzoek naar een realistische rente is gestart, want het wijzigen
van de rente heeft grote gevolgen voor het doelvermogen. De

uitkomsten van het onderzoek zijn nog niet bekend, maar hierin

wordt gerekend met de rekenrente die ook verzekeraars hanteren.

.

Na afronding van het onderzoek kan een realistisch scenario
opgesteld worden.

Uitkomsten waarschijnlijk in februari 2020. Deze worden met de

commissie gedeeld. Indien de effecten heel erg groot zijn, dan zal
de commissie tijdig met een brief van GS via de B-agenda
geïnformeerd worden.
Nota Verbonden Partijen

Pels

Evaluatie behandeld in EFB van 16 september 2019.

De nieuwe nota verbonden partijen is in de commissie van 31

augustus 2020 behandeld en als hamerstuk in PS van 5 oktober
2020.

In de jaarstukken zal hier aandacht aan worden besteed.
Actualisatie Cultuurnota

Pels

24 februari 2020 is er een technische briefing gehouden over
actualisatie cultuurbeleid;

22 maart 2021 is er een BOT overleg hierover gehouden.
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Laatste planning:

27 september 2021: discussie nota in Cie EFB
29 november:
13 december:
Investeren in behoud van
archeologisch erfgoed

Pels

def. nota in Cie EFB

vaststelling nota PS

Met de actualisatie van het cultuurbeleid (zie hierboven) komt de
beleidsinzet op het gebied van onderwaterarcheologie aan de

orde. Onderwerpen daarbij zijn beschermingsbeleid van wrakken
in de Waddenzee en extra onderzoek naar nieuw aangeleverde
vondsten.

In het tweede kwartaal 2020 worden PS geïnformeerd over de
presentatie van de vondsten van het Palmhoutwrak.

Financiële bijdrage Kaap Skil voor tentoonstellen Palmhoutwrakcollectie (28-9 c-agenda)

Investeren in behoud en
herbestemming

Pels

monumenten

Cultuureducatie en
bibliotheken

Bij de actualisatie van het cultuurbeleid (zie een paar regels naar
boven) zal de provinciale inzet voor rijksmonumenten (zonder
woonfunctie) worden voorgelegd.

Pels

23 november 2020: digitaal werkbezoek EFB met Probiblio

Begin 2021 ontvangen PS het programma Cultuureducatie met
kwaliteit 2021-2024 dat door Plein C wordt uitgevoerd.

Cultuureducatie en de provinciale rol bij bibliotheken zal ook
onderdeel zijn van de actualisatie van cultuurbeleid .
(zie brief C-agenda EFB 30 november 2020)
Initiatiefvoorstellen SP over
archeologie en erfgoed

Pels

(vervolg op discussienotitie)

Discussienotitie SP over archeologie en erfgoed behandeld in
commissie EFB 20 januari 2020. Naar aanleiding van deze

bespreking heeft de SP 2 initiatiefvoorstellen opgesteld. Deze zijn
behandeld in EFB van 30 november 2020. SP zet

initiatiefvoorstellen niet door naar PS. Onderwerp zal namelijk
worden besproken bij actualisatie cultuurnota.
Voorstel voor Noord-

Hollands waarderingskaart

Pels

Daadwerkelijke uitwerking waarderingskaart is bij discussienotitie

Pels

Recent is opdracht verleend voor een onderzoek naar de

stolpboerderijen

Stelling van Amsterdam

Cultuurnota op 27/9/21 besproken

herstelbehoefte en versterkingsmogelijkheden van recreatie
rondom de Liniedijken van de Stelling van Amsterdam. Dit

onderzoek is in gang gezet omdat in het coalitieakkoord is

gemeld dat er een Landschapsfonds wordt ingesteld (valt onder

sector Groen/NLG) waaruit ook herstel en recreatief gebruik van

de Liniedijken gefinancierd kan worden. Om nu inzicht te krijgen
in deze herstelbehoefte is dit onderzoek gestart. Het onderzoek

moet medio mei af zijn. De uitkomsten van het onderzoek moeten
leiden tot een aanvraag uit het Landschapsfonds. Het onderzoek

is medio mei 2020 afgerond. Als er besluitvorming nodig is, vindt
deze na het zomerreces plaats. PS worden daar dan bij betrokken
(NLG/EFB)
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Bij behandeling Gemeenschappelijk Orgaan Waterlinies op 18-62020 in EFB heeft mw. Pels voorgesteld om – gezien het feit dat

het een nieuwe vorm van samenwerking betreft – er de komende
tijd vaker met elkaar over te spreken.

Technische briefing gehouden op 6/9/2021
Sport, Personeel en

Organisatie en Inkoop
(Pels)

Sport

Pels

Voortgang Beleidsnotitie Sport EFB besproken in EFB 18 januari
2021.

Toegezegd is:

Het aanbieden van plantaardige maaltijden en snacks in de
kantine zal wederom bij de eerstvolgende kennissessie via

Sportservice onder de aandacht gebracht worden. De focus op

natuurinclusiviteit kan bij een volgende ronde aan de orde komen,
aangezien het huidige budget daarvoor onvoldoende is.
Goed werkgever- en
opdrachtgeverschap

Pels

Binnen de ambtelijke organisatie is ‘goed werkgeverschap en
eigentijdse arbeidsverhoudingen’ één van de pijlers van het
strategisch HR beleid.

Onder deze noemer wordt gewerkt aan diverse thema’s,
waaronder diversiteit en inclusiviteit en ontwikkel- en

loopbaanmogelijkheden. Naar verwachting in het tweede kwartaal
van dit jaar zullen GS de Staten nader informeren over de wijze
waarop wij uitvoering geven aan dit onderdeel van het

Coalitieakkoord, en de komende tijd met onze verbonden partijen
in gesprek gaan welke stappen ze hierin kunnen zetten.

Zie GS brief c-agenda EFB 26 oktober 2020 over duurzaam

doorpakken en rol als werkgever - diversiteit op de werkvloer
Voortgang Social Return

Pels

Voortgang: 1e kwartaal 2020 (zie c-agenda EFB 31-8-2020)
Voortgang 2021: 'Social return in één oogopslag 2021

met daarin de voortgang vanaf januari 201 5 tot mei 2021 (Cagenda EFB 6-9-2021);

Eerste kwartaal 2022: voortgang social return in 1 opslag
Herijking social return 1e kwartaal 2023
Inkoopbeleid

Pels

Besproken in commissie EFB 22 maart 2021

Pels

18-1-2021 concept-Actieagenda in cie. EFB (besproken B-

Circulaire economie en
PDNH

Per 1-1-2021 van M&B
naar EFB (Pels)

Actieagenda Circulaire
Economie 2021-2025

agenda)
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PDENH (Participatiefonds
Duurzame Economie
Noord-Holland)

Pels

N.a.v. veel vragen over dit onderwerp is op verzoek van PS een

technische briefing PDENH gehouden op 3 september 2020 in de
commissie M&B.

Op 7 december 2020 heeft er een expertmeeting plaats gevonden
over revolverende fondsen

Economie, Arbeidsmarkt en
Onderwijs, Bestuur,

Interbestuurlijk Toezicht en
Europa (Zaal)

Voortgangsrapportage/actu

Zaal

alisatie economisch

26 november 2018 is de 2e voortgangsrapportage behandeld in
EEB (incl. voortgang PIM en andere MKB instrumenten).

In het tweede kwartaal 2020 wordt een (proces) voorstel voor

uitvoeringsbeleid/

actualisatie van economische beleid aan PS gestuurd. Hierin wordt

Dashboard

aangegeven op welke momenten PS betrokken worden bij de
actualisatie.

Nieuwe planning ivm Covid-

Voortgang Pallas project

Technische
briefing
Pallas

voorafgaan
de aan

vergaderin
g EFB 2911

Zaal

15 februari 2021 nieuwe

voortgangsrapportage incl. coronaeffecten besproken

11 maart 2021 Expertmeeting gehouden

6 Sept 2021: nieuw uitvoeringsprogramma in EFB
besproken

Rondvraag 14-6-2021:

GS zijn over de lening in gesprek met het ministerie en na het
besluit van het Rijk zullen diverse scenario’s voor de lening in
kaart worden gebracht. In het najaar worden PS hierover

geïnformeerd. Voorafgaand aan EFB van 29/11/2021 zal een
technische briefing over Pallas worden gehouden.

In 2012 is door het Kabinet en de Provincie Noord-Holland

besloten om een lening te verstrekken om de mogelijkheid te
bieden om tot een nieuwe reactor in Petten te komen ter

vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR). Eind 2013 is

hiertoe de Stichting Pallas opgericht, met als doel om een reactor
te ontwerpen en realiseren, die bestemd is voor de productie van
medische isotopen en voor nucleair technologisch onderzoek.

Onderdeel van de opdracht was het aanvragen van de benodigde
vergunningen, het opstellen van een business case en het

aantrekken van private investeerders (fase 1). Voor deze fase

hebben het Rijk en de Provincie Noord-Holland samen een lening
van €80 mln. verstrekt die in drie tranches ter beschikking is
gesteld. Onderdeel van de opdracht was ook om de

daadwerkelijke bouw en exploitatie - fase 2 en 3 - privaat te

financieren. Uit de brief van GS aan PS (zie C-agenda 16-9-2019;
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11.1.b) blijkt dat er momenteel concrete interesse is van private
investeerders.

Jaarlijks (meestal in de maand februari) worden de

commissieleden op de hoogte gehouden over de voortgang van
het project.

Zie ook brief op c-agenda EFB 15 juni 2020

Brief GS inz. uitstel terugbetaling op B-agenda EFB 31-8-2020;
Voorafgaande aan deze vergadering is een technische briefing
over stand van zaken Pallas gehouden.

Volgende technische briefing 15 februari 2021 en stand van
zaken op B-agenda EFB;

Zie ook brief op c-agenda EFB van Minister van Ark aan 2e kamer
over private investeerders

Rondvraag in cie EFB 14-6-2021 over komst Shine in relatie tot

Pallas: GS zijn over de lening in gesprek met het ministerie en na
het besluit van het Rijk zullen diverse scenario’s voor de lening in
kaart worden gebracht. In het najaar worden PS hierover
geïnformeerd

Voorafgaande aan EFB 29 november 2021 zal een technische
briefing worden gehouden
HIRB/werklocaties

Zaal

Onder de noemer HIRB-plus zijn regelingen opgesteld voor het

toekomstbestendig maken en houden van bedrijventerreinen en

winkelgebieden. Ook zijn middelen vrijgemaakt ten behoeve van
pilots op het gebied van verblijfsrecreatie. In totaal wordt voor

HIRB-plus in de periode 2020-2023 een bedrag van € 2,5 mln.
per jaar ingezet.

In de subsidieregeling voor de fysieke herstructurering van

bedrijventerreinen krijgen de aspecten duurzaamheid (waaronder
CO2-reductie), circulariteit en leefbaarheid grotere nadruk.

Projecten die op deze gebieden veel maatregelen nemen hebben
een grotere kans op subsidie in de jaarlijkse subsidietender. PS

worden jaarlijks geïnformeerd over de gehonoreerde projecten.
Regionale afspraken werklocaties:

Hiervoor worden de afspraken gevolgd die gemaakt zijn inde PRV;
ramingen worden minimaal eens in de 5 jaar voorzien. Voor NHN
is net een herziening van de raming gestart (oplevering 2e helft
2020). Zie brief GS aan PS inz. Monitor Werklocaties 2020 cagenda EFB 30 november 2020
Jaarprogramma van De
Kop Werkt! (wensen en
bedenkingen’).

Zaal

EFB 20-1-2020: programma loopt af: hr. Van der Hoek zegt toe

dat het onderwerp terugkomt op de agenda van de commissie na
afronding van de effectrapportage (maatschappelijke en

economische effecten) en de evaluatie van het ambitiedocument
en evaluatie governance.

29/6: Zie ook brief C-agenda EFB 31/8 inz. jaarrapportage 2019
en verlengen programma.

De effectrapportage (maatschappelijke en economische effecten)

en de evaluatie van het ambitiedocument en evaluatie governance
komen nog terug op de agenda.

Aan de evaluatie van het ambitiedocument en evaluatie

governance wordt nu gewerkt. De effectrapportage wordt circa 1
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jaar uitgesteld. In 2021 worden dit allemaal te samen aan de Cie
aangeboden

2e tranche jaarprogramma 2020 is op 18 januari in cie EFB
behandeld

Jaarrapportage 2020 staat op c-agenda EFB 14-6-2021
Waarschijnlijk januari 2022: halfjaarrapportage en het
governance-onderzoek en wellicht de

Maatschappelijke en economische effectrapportage,
Herstructurering
Winkelgebieden

Zaal

economische

berichtgeving winkelleegstand. Primair gemeenten aan zet. Wordt
wel in regionaal en in MRA verband over gesproken. Eventuele

acties zullen in gezamenlijkheid plaatsvinden. In dat geval worden

.

Continuering regionale

EFB 20-1-2020 (rondvraag Van der Hoek): negatieve

PS geïnformeerd
Zaal

samenwerking NHN

.De provincie en 18 NHN gemeenten hebben op 17 december
2017 een aandeelhouders- en dienstverleningsovereenkomst
ondertekend, waarin de strategische samenwerking van en
onderlinge afstemming tussen ondernemers,

onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, lokale en provinciale
overheden en regionale samenwerkingsverbanden in NHN is
vastgelegd.

In deze overeenkomsten is bepaald dat uiterlijk in oktober 2021
een tussenevaluatie is uitgevoerd en uiterlijk in mei 2023 een
eindevaluatie is uitgevoerd.

De tussenevaluatie wordt opgeleverd in oktober 2021 en in het
Bestuurlijk Afstemming Overleg NHN (BAO) en de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 22 november 2021

vastgesteld, opdat de uitkomsten van de evaluatie kunnen worden
vertaald in het Jaarplan ONHN van 2022.

De resultaten van deze tussenevaluatie zullen na deze datum aan
de Commissie worden voorgelegd.
Uitkomsten evaluatie

Zaal

Zie ook brief GS inz. monitor detailhandel op c-agenda EFB 31-8-

Hoogwaardige en digitale

Zaal

Plannen van marktpartijen en het lokale initiatief dat met een

detailhandelbeleid

verbindingen

2020

garantstelling gesteund wordt, dekken meer dan driekwart van de
witte buitengebieden. In het resterende deel worden gemeenten
met een kansrijke business case op weg geholpen om met de
markt glasvezel aan te leggen. Eind maart loopt de

beroepstermijn tegen de garantstelling af. Indien er geen hoger
beroep wordt aangetekend sluiten GS een garantie- en

uitvoeringsovereenkomst en wordt de garantie daadwerkelijk
verstrekt. Rond de zomer wordt meer zicht verwacht op een
resultaat bij (de eerste) twee gemeenten die GS verder

ondersteunt. PS worden over beide zaken geïnformeerd.

EFB 15/6/2020: De analyse met kansen voor de gemeente Bergen
is ontvangen en GS willen dat komende maand met de gemeente

bespreken. Met de tweede gemeente gaat GS van start zodra blijkt
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dat de werkwijze (met Bergen) succesvol blijkt. Het lijkt GS zinvol
om het geheel na de zomer in de cie EFB te agenderen

De hr. Zaal (GL) verzoekt dit na de zomer op de agenda van de
commissie EFB te plaatsen.

Op 28 september zal tkn een update op de c-agenda worden

geagendeerd (in overleg met de hr. Zaal). In voorjaar 2021 zal het
bespreekstuk worden geagendeerd (bij actualisatie economische
agenda).

EFB 30-11-2020: brief op C-agenda waarin wordt voorgesteld dit
onderwerp te bespreken bij de actualisatie van de
uitvoeringsagenda economie op 6/9/2021.
10 mei 2021 Technische briefing.

Is besproken in EFB van 6/9/2021 bij uitvoeringsprogramma

Economie
Discussienotitie PvdD naar

Zaal/Pels

Nav behandeling in cie EFB 31-8-2020 zal Ines Kostic zal samen

Een innovatief klimaat

Zaal

GS streeft naar een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers

een nieuwe economie

bevorderen

Economie en inclusieve

met andere partijen een aantal initiatiefvoorstellen uitwerken.

in Noord-Holland. Een nationaal en Europees gelijk speelveld is

hierbij van groot belang. We stellen geen strengere normen dan

arbeidsmarkt

de wettelijke, maar stimuleren bedrijven om duurzame
maatregelen te nemen. De provincie ondersteunt het

vestigingsklimaat door in te zetten op goede bereikbaarheid,

goede ruimtelijke ordening en een gezonde leefomgeving. Om de
verduurzaming van de economie te versnellen, ondersteunen en

stimuleren GS over de volle breedte duurzame innovatie. Hiervoor
stelt GS middelen beschikbaar.

GS stimuleert (duurzame) innovatie op verschillende manieren,
met de MKB innovatie-instrumenten en -fondsen. Voor de

financiële stimulering van innovaties is de MIT-subsidieregeling
ingesteld (MKB innovatiestimulering regio en Topsectoren), het

Participatiefonds Duurzame Economie NH en het Innovatiefonds
NH. Met het investeringsgereedprogramma PIM worden
(duurzame) ondernemers met het vinden van passende

financiering geholpen, en met het versnellingsprogramma GO!NH worden duurzame innovaties versneld. Al deze innovatie-

instrumenten worden in de huidige coalitieperiode voortgezet

en/of uitgebreid. Daarnaast start, in samenwerking met regionale
partners, een pilot ‘Globalisers’ om Noord-Hollandse scale-ups

te helpen groeien door ondersteuning te bieden bij het toetreden
op de internationale markt. De uitvoering van deze instrumenten
wordt door GS georganiseerd. PS worden jaarlijks per brief
geïnformeerd.
Een veerkrachtige

arbeidsmarkt bevorderen

Zaal

Voor een vitale en veerkrachtige beroepsbevolking blijft ingezet
worden op een meer skillsbased arbeidsmarkt met als

onderlegger een campusstructuur gefocust op techniek en

technologie. In deze campusstructuur werkt de triple helix samen
aan 1) een betere aansluiting arbeidsmarkt & onderwijs door

onderwijsvernieuwing, 2) versnellen van de overgang van werk
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naar werk aan de hand van skills en 3) bevorderen van een

inclusieve arbeidsmarkt door gezamenlijke projecten. In de

steigers staan nu projecten bij de Zaancampus en Luchtvaart

Community Schiphol. Voor aanscherping van het campusbeleid

worden eind 2020 de evaluatieresultaten verwacht. In de tweede
helft van 2020 start een nieuwe Werkambassadeur (zie brief cagenda EFB 31/8/2020)

6 september is een technische briefing gehouden door de

werkambassadeur en op 27 september is de uitvoeringsagenda
besproken
Nieuwe Europastrategie

Zaal

Commissie EFB 16-9-2019: afgesproken in om geen COE in te
stellen. Halverwege de collegeperiode zal de nu gekozen
werkwijze geëvalueerd worden.

Op maandag 20 april zal van 11.00 uur tot 12.30 een BOT overleg
worden gehouden over analyse EU beleid, evaluatie Europees

beleid 2017-2020 en welke accenten de commissie belangrijk
vindt (ivm coronacrisis gaat dit niet door. Er zal een nieuwe
planning worden gemaakt voor de nieuwe europastrategie.
Waarschijnlijk in najaar notitie met daarin
-

de accenten voor de komende nog lopende

-

opzet om te komen tot een nieuwe

-

Op 28 september technische briefing zoals

-

Starnotitie Europstrategie behandeld in EFB 30

periode van de huidige Europa strategie (loopt tot
1/1/2021) en

europastrategie (startnotitie november 2020)
afgesproken in EFB 20 april 2020

november
-

2020.

18 januari 2021 is een technische briefing

gehouden over Green Deal en Brexit (gevolgen voor
Noord-Holland);

-

15 februari 2021 een BOT overleg nieuwe

Europastrategie
-

Bespreking kadernotitie ter politieke beraadslaging met
uitkomsten van beeldvormingsfase Commissie EFB 6
september 2021

- Bespreking concept Europastrategie 2022-2025 Commissie EFB
29 november 2021

- Vaststellen Europastrategie 2022-2025 Provinciale Staten 13
december 2021

Sponsoring

Zaal

In oktober 2019 zijn de uitgangspunten in de commissie
besproken en in november 2019 heeft GS het definitieve

sponsorbeleid 2020-2023 vastgesteld. PS zullen jaarlijks een
voortgangsrapportage ontvangen over de

duurzaamheidsmaatregelen die de gesponsorde evenementen
invoeren.

18 Januari 2021 is de Voortgangsbrief dierenwelzijn gesponsorde
evenementen 2020 op B-agenda EFB.

Strategische Statenagenda Commissie Economie Financiën en Bestuur
Oktober 2021
Beeldvorming (Fase 1) / ter kennisname
(C-agenda)
Oordeelsvorming (Fase 2) / ter
bespreking in commissie (B-agenda)
Besluitvorming. Voordracht + PS ( Fase
3) / voorbereiding in commissie
(A-agenda)
In 2022 vindt een evaluatie van de doelstellingen en de resultaten
plaats.

Zie ook c-agenda EFB 22-4-2021: Brief GS aan PS inz. verruimde
uitgangspunten evenementensponsoring 2021-2022
Initiatiefvoorstel wijziging
Referendumverordening

Zaal

Behandeld in cie EFB van28-9-2020:.

Toegezegd is: GS zullen goed blijven volgen of sprake is van
gestrande pogingen en in dat geval zullen PS worden

van FvD

geïnformeerd Mw. Zaal geeft aan dat op basis van de motie van

FvD is al een communicatietraject gestart, voorgesteld wordt na te
gaan wat dit heeft opgeleverd alvorens weer een nieuw traject te
starten. Zodra de digitale mogelijkheid aanwezig is, zal hierover
gecommuniceerd worden.

De vraag van de PVV over de geschatte kosten van een

referendum (bedrag concretiseren) is schriftelijk beantwoord.
Zie ook Statenvragen FvD 115-2020

Bindend correctief referendum agenderen in commissie zodra de
Grondwetswijziging dat mogelijk maakt
IBT: tussenrapportage
financiële positie

Zaal

gemeenten

PS 14-9-20: Normaal wordt over IBT in een jaarverslag aan het

einde van het jaar, gerapporteerd. In verband met de bijzonder

situatie, zal zij aan het einde van het jaar als alle begrotingen zijn
ingediend, met een tussenrapportage te komen die dan eventueel
besproken kan worden.

EFB 15 februari 2021 (C-agenda tussenstand).

Technische briefing over dit onderwerp mede in relatie tot
bestuurskracht gemeenten gehouden op 22 april 2021
Beleidskader

Zaal

Datacenterstrategie

Zaal

bestuurskracht

Momenteel wordt bezien of het nodig is om deze aan te passen

(itt tot hetgeen in de MTR staat, dat er begin 2022 een startnotitie
voor een nieuw beleidskader komt)

BOT overleg heeft plaatsgevonden op 10 mei 2021 van 15.00 uur
tot 17.00 uur

Eerste contouren 6 september 2021 in cie EFB

Definitieve versie: wordt in november door GS aangeleverd
Openbare orde en

Veiligheid, Integriteit,
Internationale

betrekkingen, Public

Affairs, Communicatie

Concerncontrol, Juridische
Zaken, Archief, PS- en GS
zaken (CdK)

Bestuurscultuur

CdK

Concept Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie/notitie
bevoegdheidsverdeling GS/PS is besproken in EFB 18 januari
2021

Werkgroep burgerparticipatie is nieuw leven ingeblazen (eerste

vergadering heeft op 6/9 plaatsgevonden en vervolgvergadering
op 27/9.
inspraak en

participatieverordening.

CdK

Mededeling CDK EFB 6/9/2021: Het aangekondigde wetsvoorstel

met als titel ‘Versterking Participatie Decentrale overheden’ is nog
niet behandeld door de Tweede Kamer. Daarom kan de

Strategische Statenagenda Commissie Economie Financiën en Bestuur
Oktober 2021
Beeldvorming (Fase 1) / ter kennisname
(C-agenda)
Oordeelsvorming (Fase 2) / ter
bespreking in commissie (B-agenda)
Besluitvorming. Voordracht + PS ( Fase
3) / voorbereiding in commissie
(A-agenda)
toezegging om de inspraak- en participatieverordening uit te

breiden en voor de zomer van 2022 af te ronden, niet nagekomen
worden. Er wordt gestart met een bijeenkomst over digitale

participatie op 6 oktober a.s. met burgemeesters en wethouders.
Het resultaat hiervan wordt verwerkt in het grotere geheel. De
aangekondigde conferentie over participatie is voorlopig
uitgesteld.
1e begrotingswijziging

CdK/PS

Februari 2022

Begroting Randstedelijke

CdK/PS

April 2022

Ondermijning, tegengaan,

CdK

Deze ambitie wordt in het voorjaar van 2020 uitgewerkt in een

Randstedelijke Rekenkamer
voor zienswijze 2022

Rekenkamer 2022

weerbaarheid stimuleren

Agenda Weerbaar NH. De Agenda vormt de leidraad voor het

provinciaal handelen in deze coalitieperiode. Een van de aspecten
– ook al benoemd in de programmabegroting 2020 – is de quick

scan weerbaarheid van gemeenten. Deze zal een plaats krijgen in
de Agenda. Dat geldt ook voor de aanpak van de eigen
weerbaarheid.

In de Agenda wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop de
voortgang inzichtelijk wordt gemaakt voor PS. Het voornemen is
om de Staten ten minste jaarlijks te informeren over de

voortgang. De Agenda Weerbaar NH leent zich voor behandeling
volgens het BOB-model.

De concept-Agenda Weerbaar NH is op 18 juni 2020 in de

commissie EFB besproken. De bespreking gaf geen aanleiding tot
wijziging van de Agenda die vervolgens nog voor het zomerreces
is vastgesteld door GS (definitieve agenda is verzonden en staat
op C-agenda commissie).
Toegezegd is:

Met de QuickScans wordt gewoon doorgegaan want het streven is
hier zoveel mogelijk gemeenten op aan te laten sluiten. PS zullen
hier regelmatig over geïnformeerd worden. - Er wordt in ieder
geval ingezet op het vergroten van de interne weerbaarheid
waarover teruggekoppeld zal worden en waar nodig, wordt
ingezet op het vergroten van de eigen weerbaarheid.

De cdK zal over de voortgang van de agenda ten minste een keer

per jaar aan de Staten rapporteren (los van de P&C-cyclus;( eerste
voortgangsrapportage is 27 september 2021 in EFB behandeld).
•

Ten aanzien van de quickscans kan gemeld worden dat

de voorbereidingen voor de uitrol bij gemeenten in volle gang is.
Dit voorjaar is een behoeftepeiling gehouden bij gemeenten en

meer dan 20 gemeenten hebben laten weten graag een quickscan
gemeentelijke weerbaarheid uitgevoerd te zien bij de eigen

gemeente. Dit najaar zal worden gestart met het uitvoeren van de
quickscans bij de gemeenten die hebben aangegeven graag mee
te willen doen

Strategische Statenagenda Commissie Economie Financiën en Bestuur
Oktober 2021
Beeldvorming (Fase 1) / ter kennisname
(C-agenda)
Oordeelsvorming (Fase 2) / ter
bespreking in commissie (B-agenda)
Besluitvorming. Voordracht + PS ( Fase
3) / voorbereiding in commissie
(A-agenda)
•

Ten aanzien van de interne weerbaarheid kan worden

gemeld dat, zoals in de Agenda Weerbaar NH opgenomen, een

provinciaal weerbaarheidsbeeld wordt opgesteld. De oplevering
wordt eind december verwacht en zal input vormen voor een
actieplan interne weerbaarheid.

Zie ook brief C-agenda EFB 18-1-2021

Statenvoordracht - Wensen
en bedenkingen bij

CdK

Januari 2022

CdK

EFB 28-10-2021: behandeling begroting 2022:

subsidievaststelling

fractiebijdragen n.a.v.

Rapport van bevindingen
2020-2021
Kadernota

Risicomanagement en

Aan het verzoek om een discussie te voeren over de bedragen in
de algemene reserve wordt graag voldaan

weerstandsvermogen,

Bij de discussie in het eerste kwartaal 2022, mede over de nota
Risicomanagement en weerstandsvermogen, kan tevens

gesproken worden over de hoogte van de algemene reserve en
welke bedragen hier wel of niet in worden opgenomen
MRA versterkte
samenwerking

CdK

22 maart 2021 eerste besprekingen versterkte samenwerking
MRA. 22 april vervolg 6 september EFB

Voor definitieve zienswijze EFB 28 oktober 2021 (ovb) en PS
november 2021

Initiatiefvoorstel van Denk
inz. uitgebreid onderzoek

CdK

Uitstelbrief over uitbrengen advies GS ontvangen

Advies en initiatiefvoorstel zal worden geagendeerd voor EFB
28/10/21 en eventueel PS 15/11/2021

naar het slavernijverleden

en de rol van de Provincie
Noord-Holland

IPO, ICT en Data en

Subsidies algemeen
(Stigter)

Kaderbrief 2023/IPO

Stigter

Kaderbrief 2023 van het IPO 20 juni 2022?

Datastrategie

Stigter

31-8-2020: technische briefing datastrategie.

begroting 2023

Begroting IPO 2023:

Voortgangsrapportage heeft op de B-agenda van EFB 30
november gestaan.

Geactualiseerde datastrategie 14 juni in cie behandeld en op 28/6
door PS vastgesteld.

In 2022 zal er een voortgangsrapportage komen en in 2023 een

evaluatie en een geactualiseerde datatstrategie.

