Presidium 27 juni 2022

Lange Termijn Agenda
Datum

Actiepunten

20-05-19

•
•
•

24-012020

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.

Planning in
presidium

Het presidium besluit dat fracties de komende Statenperiode twee duo-commissieleden in mogen zetten.
Q1 2023
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.

Q3 2022
oplevering
rapport

Er is een memo ter informatie aan het presidium van 11 oktober voorgelegd.
23-052022

Een extern onderzoeksbureau (BMC) is gestart met het onderzoek

Juni 2021

Workshop integriteit “update”
Q2 2022
• 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.
• Er is een workshop voor politieke partijen op 6 juli 2022 over integriteit en de samenstelling van kandidatenlijsten

Oktober
2021

Omgaan met afsplitsingen
• 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

Q1 2023

Presidium 27 juni 2022

agenda voor het presidium te plaatsen.
Juni 2022

Er ligt op 27 juni een procesmemo voor om te komen tot een kader voor het omgaan met afsplitsingen.

4 april
2022

Aanpassen Reglement van Orde PS en commissies Noord-Holland
• In het presidium van maandag 27 juni komt een procesvoorstel over de verbeteringen in het RvO .

Q2 2022

