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Memo

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld:
• kennis te nemen van de (mogelijke) planning van de uitgangspunten
van het vergaderschema van Provinciale Staten en Statencommissies
2023;
• Een voorkeur uit te spreken voor het tijdstip van de
afscheidsvergadering en installatievergadering van Provinciale
Staten, overdag of ’s avonds?;
• te besluiten het schema ter vaststelling tot 15 maart 2023 en
indicatief vanaf 15 maart 2023 voor te leggen aan de eerstvolgende
Statenvergadering op 4 juli 2022.
1.
Inleiding
Op grond van het bepaalde in artikel 17, eerste lid, van de Provinciewet,
als ook artikel 12, eerste lid van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en
Statencommissies van Noord-Holland 2015, biedt het presidium aan PS
het vergaderschema aan.
2.
Uitgangspunten
Het vergaderschema voor 2023 is gebaseerd op voorgaande
vergaderschema’s, als ook op de in de loop der jaren ervaren
knelpunten en eerder vastgestelde uitgangspunten:
1.
Statenleden dienen voldoende gelegenheid te hebben om de
Staten- en commissievergaderingen goed voor te bereiden.
Rekening is gehouden met de mogelijkheid voor fracties om
tijdig te kunnen vergaderen vóórdat de Staten vergaderen,
door de week voor de Statenvergadering zo veel als mogelijk
vrij te houden. De aansluiting van de
commissievergaderingen op de vergaderingen van
Provinciale Staten is daarbij ook belangrijk, zodat adviezen
van de commissies tijdig naar de Staten kunnen worden
verzonden.
Ook wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het
uitgangspunt om geen vergaderingen direct na een
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recesweek te organiseren. Alleen voor de vergadering van
Provinciale Staten van maandag 6 maart valt hier niet aan te
ontkomen, tenzij het presidium deze Statenvergadering op
maandag 13 maart (2 dagen voor de Statenverkiezingen) wil
houden.
De begrotingscyclus, zoals die door Provinciale Staten wordt
gehanteerd, is in het vergaderschema voor 2023 verwerkt en
afgestemd met de ambtelijke organisatie van Gedeputeerde
Staten. Een overzicht van deze data is bijgevoegd als bijlage
bij dit memo.
De vaste vergaderdag voor Provinciale Staten en
Statencommissies, de Statendag, is de maandag. De
reservedatum voor commissievergaderingen is de
donderdagavond en alleen indien strikt noodzakelijk wordt
de dondermiddag als uitloop gebruikt.
Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale
Staten. Het is aan de nieuwe Staten om te bepalen op welke
wijze zij vergaderen en het vergaderschema verder vast te
stellen. Ervan uitgaande dat de maandag de vaste Statendag
blijft is er een indicatief vergaderschema opgesteld met
ruimte voor een inwerkprogramma voor de nieuwe Staten,
een Statenvergadering op de dag van de Eerste
Kamerverkiezingen en een planning voor voldoende
commissie- en Statenvergaderingen vanaf juni 2023.

3.
Toelichting
Statenverkiezingen
Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten
plaats. Daarom zullen er in 2023 een aantal buitengewone
Statenvergaderingen georganiseerd moeten worden.
Op woensdag 22 maart 2023 is de afscheidsvergadering van de huidige
samenstelling van Provinciale Staten en op donderdag 23 maart 2023 is
de installatievergadering voor de nieuwe samenstelling van Provinciale
Staten. Voorafgaand aan de afscheidsvergadering is een bijeenkomst
voorzien om afscheid te nemen van de duo-commissieleden die zich in
deze periode hebben ingezet.
- Aan het presidium de vraag of er een voorkeur is om de
afscheids- en installatievergaderingen overdag of in de
avonduren te organiseren?
Verkiezingen Eerste Kamer
De verkiezing van de Eerste Kamer is op dinsdag 30 mei, stipt om 15.00
uur. Deze verkiezing dient plaats te vinden tijdens een vergadering van
Provinciale Staten. In het vergaderschema wordt er rekening mee
gehouden dat er indien gewenst ook andere onderwerpen op de agenda
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komen en indien nodig een interim-Statencommissie op maandag 15
mei besluiten kunnen voorbereiden.
Ruimte voor extra commissievergaderingen
De meeste donderdagavonden in het schema zijn gereserveerd voor
eventuele extra commissievergaderingen. Het is gebruikelijk dat een
commissie zelf besluit over het extra vergaderen op reservedata.
Uitgangspunt is dat hier zo min mogelijk gebruik van wordt gemaakt.
De eindtijd van Statenvergaderingen wordt strikt gehandhaafd en bij
uitloop wordt in principe gebruik gemaakt van reservemaandagen.
Verdeling dagdelen commissies, PS en werkbezoeken
Op een vaste vergaderdag vergadert een commissie op de
maandagmiddag en een commissie op de maandagavond. Gemiddeld
zijn twee van de vier maandagen per maand in gebruik als
commissiedag en gemiddeld één maandag per maand voor de
Statenvergadering. De resterende maandag kan gebruikt worden voor
onder meer werkbezoeken en andere Statengerelateerde activiteiten.
4.
Planning en Control-cyclus
Het presidium stelt voor dat leden van PS (uiterlijk een week na de
digitale verzending) alleen op aanvraag de fysieke ontwerpbegroting
2024 ontvangen, zoals gebruikelijk. In het vergaderschema zijn alle
belangrijke data van de P&C cyclus opgenomen.
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