Bundel - Presidium van 16 december 2019

Agenda bijlagen
Besluitenlijst presidium 16-12-2019.docx
1
2

Opening en mededelingen voorzitter
Vaststelling agenda
02. Concept-agenda presidium 16-12-19.docx

3.a

Concept-verslag openbare vergadering 4-11-2019
03.a. Concept-verslag Presidium 04-11-2019.docx

3.b

Concept-verslag besloten vergadering 4-11-2019
Wordt-onder geheimhouding in dubbel gesloten envelop toegezonden aan de leden van het presidium.
(Indien een lid van het presidium wenst te spreken over dit verslag dan dient dat in beslotenheid aan het
einde van de vergadering te gebeuren)
Concept-verslag vergadering 11-11-2019
03.c. Concept-verslag Presidium 11-11-2019.docx

3.c
3.d

Lijst met actiepunten en LTA
03d. Lopende actiepunten en LTA.docx

4.a

Terugblik PS 11-11-2019 en 18-11-2019
04.a. Agenda PS 11 & 18 november 2019.pdf

4.b

Laatste voorbereiding PS 16 december 2019
Actualiteiten
Moties vreemd aan de orde v/d dag
04.b1. Concept-agenda PS 16-12-2019.docx
04.b2. spreektijden PS 16 december 2019.docx
Aankondiging actualiteit fractie PvdA over Sinterkoelers Tata Steel.pdf
Bijlage. Toelichting op Actualiteit fractie PvdA Sinterkoelers Tata Steel.docx
Griffietoets bij Actualiteit Sinterkoelers TATAsteel (Leerink PvdA).pdf

4.c

Concept-agenda PS 3 februari 2020
04.c. Concept-Agenda PS 03-02-2020 - voorlopige versie.docx

5.a

Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS
05.a1. MEMO met afdoeningsvoorstellen Lijst aangenomen moties.docx
05.a2. Lijst openstaande moties t.b.v. PS 16-12-2019.docx

5.b

Lijst ingekomen stukken PS
05.b1. Lijst ingekomen stukken t.b.v. PS 16-12-2019 - OKTOBER vanaf 29-10.docx
05.b2. Lijst ingekomen stukken t.b.v. PS 16-12-2019 - NOVEMBER.docx

6

Evaluatie spreektijden PS- en commissievergadering
06.a. MEMO Evaluatie speektijdenregelingen Statenvergadering en commissievergadering.docx
06.b. Bijlage 1. Overzicht spreektijdenverdeling PS-vergadering - vergaderuren.docx
06.c. Bijlage 2. Overzicht spreektijdenverdeling commissievergadering - vergaderuren.docx
06.d. Bijlage 3. Spreektijden bij PS-vergaderingen met algemene beschouwingen 2015-2019.docx

7

Evaluatie technische informatievoorziening Statenleden via sectormanagers
07. MEMO Evaluatie technische informatievoorziening Statenleden via sectormanagers.docx

8

Voorstel tot wijziging van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015
08.a. MEMO Voorstel tot wijziging Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015.docx
08.b Voordracht PS wijzigingsbesluit subsidieverordening fractiebijdragen.docx

9

Opdrachtverlenging accountant PS voor controle subsidie fractiebijdragen
09. MEMO Opdrachtverlenging contract accountant PS voor controle subsidie fractiebijdragen.docx

10

Scholingsbudget voor PS- en duo-leden voor niet-partijpolitieke trainingen en aanvraag fractie Forum voor
Democratie.
10. MEMO Scholingsbudget PS- en duo-leden en aanvraag fractie Forum voor Democratie.docx

11

Communicatieactiviteiten Provinciale Staten 2020
11. MEMO Communicatieactiviteiten 2020.docx
11.a. Bijlage 1. Inzet social media PS 2020.docx
11.b. Bijlage. Presidiummemo 10-04-2017 'De Staten in beeld' Vergroten zichtbaarheid PS.pdf

12

Activiteiten jeugdparticipatie 2020-2023
12. MEMO Presidium activiteiten jeugdparticipatie 2020-2023.docx

13

Terugkoppeling werkgroep samenwerking GS & PS en Burgerparticipatie
13. MEMO Terugkoppeling werkgroep samenwerking GS & GS en Burgerparticipatie.docx

14

Concept-besluitenlijst Agendacommissie 04-11-2019 (ter kennisname)
14. Concept-besluitenlijst Agendacommissie 7 november 2019.docx

15

Bedrijfsgeneeskundige zorg voor Statenleden, Gedeputeerden en commissaris van de Koning (ter
kennisname)
15. MEMO Bedrijfsgeneeskundige zorg voor Statenleden Gedeputeerden en cvdK.docx

16

Voornemen nevenfunctie gedeputeerde Van der Hoek (ter kennisname)
16. Brief GS aan PS. Voornemen nevenfunctie gedeputeerde Van der Hoek.pdf

17

Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale
politieke partijen (ter kennisname)
17. Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor
decentrale politieke partijen.pdf

18
19

Rondvraag
Sluiting

Agenda bijlagen
1 Besluitenlijst presidium 16-12-2019.docx

Besluitenlijst presidium 16 december 2019

1.






2.


Opening en mededelingen voorzitter
Het presidium gaat akkoord om de screening van een nieuwe kandidaat-gedeputeerde op
gelijke wijze te laten verlopen als bij de huidige gedeputeerden is gebeurd. In februari
2020 zal afscheid worden genomen van Adnan Tekin.
Het presidium neemt kennis van de succesvolle oprichtingsbijeenkomst van de vereniging
oud-Statenleden op 20 november jl, en gaat ermee akkoord om motie M19-2019 af te
doen.
Het presidium is akkoord met de aanwijzing van de leden De Vries (PvdA) en Gielen
(GroenLinks) als vertegenwoordigers voor Noord-Holland aan de Raadtafel32, zoals
besproken in de commissie RWK van 25 november jl, en besluit dat motie M123-2019
kan worden afgedaan.
Vaststelling agenda
Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

3a. Concept-verslag presidium 4 november 2019

Het presidium stelt het verslag van het presidium van 4 november 2019 ongewijzigd vast.
3b. Concept-verslag besloten deel presidium 4 november 2019

Het presidium stelt het verslag van het besloten deel van het presidium van 4 november
2019 ongewijzigd vast.
3c. Concept-verslag presidium 11 november 2019

Het presidium stelt het verslag van het presidium van 11 november 2019 ongewijzigd
vast.
3d. Lijst met actiepunten en LTA

Het presidium stemt in met de Lijst met actiepunten en de Lange Termijn Agenda.
4a. Terugblik PS-vergaderingen 11 en 18 november 2019

Het presidium neemt er kennis van dat de voorzitter van PS de spreektijd regeling strikt
zal hanteren en niet zelf met voorstellen voor een aanvulling op spreektijden zal komen.

Het presidium besluit dat het aan de fracties zelf is om in te gaan op verzoeken van de
notulist van PS om uitgeschreven spreekteksten aan te leveren, waarbij het uitgangspunt
voor de notulen het uitgesproken woord is en blijft.

Het presidium neemt er kennis van dat o.a. de hoofdelijke stemming, niet in de
spreektijdregeling is meegenomen maar wel veel van de technische vergadertijd vergt in
vergelijking met een reguliere stemming.

Het presidium neemt kennis van de geldende afspraken rondom interrupties, er moet
naar het oordeel van de voorzitter wel iets nieuws worden gevraagd of opgemerkt, en bij
PS-vergaderingen geldt de afspraak dat alleen de woordvoerder op een onderwerp kan
interrumperen, en dat daarnaast te allen tijde de fractievoorzitter kan interrumperen als
deze dit nodig acht.
4b. Laatste voorbereiding PS 16 december 2019

Het presidium stemt in met het verzoek van gedeputeerde Stigter om aan PS voor te
stellen om agendapunt 8.b. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst








Noord-Holland Noord van de PS-agenda af te halen omdat er onjuistheden in het
ontwerpbesluit zijn opgenomen;
Het presidium stemt ermee in om PS voor te stellen agendapunt 10 als hamerstuk te
behandelen.
Het presidium geeft een positief advies aan PS over de aangevraagde actualiteit over Tata
Steel en de problemen met de sinterkoelers.
Het presidium neemt kennis van de aangemelde mondelinge vragen voor het vragenuur.
Het presidium neemt kennis van het voorstel voor de besluitvorming over de geldigheid
van het burgerinitiatief en besluit dat in PS na de inbreng van de woordvoerders bepaald
wordt welk ontwerpbesluit (A of B) in stemming wordt gebracht.
Het presidium stemt ermee in om PS te verzoeken om de mondelinge vragen bij het
vragenuur over stikstof te verplaatsen, en direct na de actualiteit te bespreken aangezien
gedeputeerde Rommel om 15.00 de PS-vergadering verlaat voor overleg met de minister
in Den Haag.

4c. Concept-agenda PS 3 februari 2020

Het presidium neemt kennis van de concept-agenda voor PS van 3 februari 2020.
5a. Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS

Het presidium neemt kennis van de lijst aangenomen moties met afdoeningsvoorstel en
besluit deze voor te leggen aan PS van 16 december.
5b. Lijst ingekomen stukken PS

Het presidium neemt kennis van de Lijst ingekomen stukken en besluit deze voor te
leggen aan PS van 16 december.
6. Evaluatie spreektijden PS- en commissievergaderingen

Het presidium neemt kennis van de uitgangspunten van de huidige spreektijdregeling voor PS
en spreektijdregeling voor commissies en van de gemaakte afspraken bij de
spreektijdregelingen voor afgesplitste fracties.

Het presidium besluit om de ervaringen met de spreektijdregelingen in de eigen fracties te
bespreken, en de uitkomsten daarvan met eventuele suggesties voor verbetering door te
geven aan de Statengriffie, en deze voor 21 januari aan de griffie toe te zenden, waarna het
onderwerp tijdens de volgende vergadering van het presidium op 3 februari 2020 terugkomt
op de agenda.
7. Evaluatie technische informatievoorziening Statenleden via sectormanagers.

Het presidium neemt kennis van de conclusie van de lichte evaluatie die over de werkwijze bij
de sectormanagers is uitgezet.

Het presidium besluit om in de eigen fracties de ervaringen en verbeterpunten met de
werkwijze om telefonisch, rechtstreeks, technische informatievoorziening op te vragen bij
sectormanagers te bespreken en uitkomsten voor 21 januari door te geven aan de griffie,
waarna het onderwerp tijdens de volgende vergadering van het presidium op 3 februari
terugkomt op de agenda.
8.


Voorstel tot wijziging van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015
Het presidium stemt ermee in om Statenvoordracht met wijziging van de subsidieverordening
fractiebijdragen Noord-Holland door te geleiden naar de commissie EFB van 20-01-2020 en
ter besluitvorming naar PS van 03-02-2020.

9. Opdrachtverlenging accountant PS voor controle subsidie fractiebijdragen.

Het presidium besluit de opdracht aan de accountant voor de controle subsidie
fractiebijdragen met één jaar te verlengen.
10. Scholingsbudget voor PS- en duo-leden voor niet-partijpolitieke trainingen en aanvraag
fractie Forum voor Democratie

Het presidium neemt kennis van het beschikbare scholingsbudget van € 5.000,- per
benoemingsperiode voor Statenleden en duo-commissieleden op basis van de
verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Holland en verzoekt om in een
volgende vergadering een Memo met nadere uitleg over de voorwaarden voor gebruik van
het scholingsbudget te agenderen.

Het presidium accordeert de aanvraag van de fractie van Forum voor Democratie.

Het presidium besluit de voorzitter van Provinciale Staten te mandateren om beslissingen
te nemen over toekomstige aanvragen voor het gebruik van het scholingsbudget door
Statenleden en duo-commissieleden.
11. Communicatie PS 2020

Het presidium heeft kennis genomen van de korte terugblik op de
communicatieactiviteiten van 2019 en de blijvende communicatieactiviteiten in 2020.

Het presidium besluit tot een gewijzigde invulling voor het format Gast van de Staten, en
stemt in met de oriëntatie op de uitgebreidere communicatie-inzet op social en nieuwe
media in 2020.
12. Activiteiten Jeugdparticipatie 2020

Het presidium heeft kennis genomen van de voorstellen van de werkgroep
jeugdparticipatie.

Het presidium besluit om bij de eerstvolgende Begrotingswijziging de extra financiering
van 140.200,- totaal voor jeugdparticipatie bij te ramen voor de jaren 2020-2023 om de
activiteiten NJR-jeugddebat Provinciestrijd en Op weg naar het Lagerhuis jeugddebatten te
organiseren.
13. Terugkoppeling werkgroep samenwerking GS & PS en Burgerparticipatie

Het presidium neemt er kennis van dat enkele van de nog niet in de werkgroep
vertegenwoordigde fracties bereid zijn een lid aan te dragen voor de werkgroep
samenwerking GS & PS.

Het presidium besluit dat het onderwerp burgerparticipatie geen plek heeft in de
werkgroep samenwerking GS & PS en verzoekt dit onderwerp te agenderen voor een
volgende vergadering van de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur.
14. Concept-besluitenlijst Agendacommissie 04-11-2019

Het presidium heeft kennis genomen van de concept-besluitenlijst van de Agendacommissie
van 4 november 2019
15. Bedrijfsgeneeskundige zorg voor Statenleden, Gedeputeerden en cvdK

Het presidium heeft kennis genomen van de beschikbare bedrijfsgeneeskundige zorg voor
Statenleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koning en de wijze waarop deze
informatie aan de Statenleden wordt gecommuniceerd.
16. Voornemen nevenfunctie gedeputeerde Van der Hoek



Het presidium heeft kennisgenomen van de voorgenomen nevenfunctie van gedeputeerde
Van der Hoek

17. Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing van kandidaten
voor decentrale politieke partijen.

Het presidium heeft kennisgenomen van de handreiking integriteitstoetsing van kandidaten
voor decentrale politieke partijen.

18. Rondvraag

Het presidium beluit om in een volgende vergadering de afspraken over het gebruik van
verschillende faciliteiten voor door fracties zelf georganiseerde evenementen in Paviljoen
Welgelegen en het Dreefgebouw voor bespreking te agenderen, naar aanleiding van de
door de fracties SP, ChristenUnie en PvdD georganiseerde expertmeeting Formule 1.
19. Sluiting

2 Vaststelling agenda
1 02. Concept-agenda presidium 16-12-19.docx

Naam overleg

Presidium

Uw contactpersoon

Locatie

Commissiekamer 1

E. Krijgsman
AD/STG

Datum

16-12-2019

Tijdstip

11.00 – 12.30 uur
nummer
023-5143288
krijgsmane@noord-holland.nl

Concept
-Agenda
Geachte leden van het presidium,
Hierbij ontvangt u de concept-agenda en vergaderstukken voor het
presidium van maandag 16 december 2019 dat om 11.00 uur begint.
Agendapunten
1.

Opening en mededelingen voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.a.

Concept-verslag openbare vergadering 4-11-2019
Voorstel: vaststellen.

3.b.

Concept-verslag besloten vergadering 4-11-2019
Voorstel: vaststellen.

(Indien u wenst te spreken over dit verslag dan dient dat in
beslotenheid aan het einde van de vergadering te gebeuren)
3.c.

Concept-verslag vergadering 11-11-2019
Voorstel: vaststellen.

3.d.

Lijst met actiepunten en LTA
Voorstel: vaststellen.

4.a.

Terugblik PS 11-11-2019 en PS 18-11-2019
Voorstel: Bespreken

4.b.

Laatste voorbereiding PS 16 december 2019
Zie concept-agenda PS 16-12-2019. Voorstel: bespreken.
- Actualiteiten
- Moties vreemd aan de orde v/d dag

4.c.

Concept-agenda PS 3 februari 2020
Zie concept-agenda PS 03-02-2020. Voorstel: bespreken.
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5.a.

Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS
Zie Memo en bijlage. Voorstel: ter vaststelling voorleggen aan PS.

5.b.

Lijst ingekomen stukken PS
Zie bijlage. Voorstel: ter vaststelling voorleggen aan PS.

6.

Evaluatie spreektijden PS- en commissievergaderingen
Zie Memo. Voorstel: bespreken.

7.

Evaluatie technische informatievoorziening Statenleden via
sectormanagers.
Zie Memo. Voorstel: bespreken.

8.

Voorstel tot wijziging van de Subsidieverordening fractiebijdragen
Noord-Holland 2015
Zie Memo en Statenvoordracht. Voorstel: bespreken en doorgeleiden
ter bespreking naar commissie EFB van 20-01-2020 en ter
besluitvorming naar PS van 03-02-2020.

9.

Opdrachtverlenging accountant PS voor controle subsidie
fractiebijdragen.
Zie Memo. Voorstel: bespreken.

10.

Scholingsbudget voor PS- en duo-leden voor niet-partijpolitieke
trainingen en aanvraag fractie Forum voor Democratie.
Zie Memo. Voorstel: bespreken.

11.

Communicatie PS 2020
Zie Memo. Voorstel: bespreken.

12.

Activiteiten jeugdparticipatie 2020-2023
Zie Memo. Voorstel: bespreken.

13.

Terugkoppeling werkgroep samenwerking GS & PS en
Burgerparticipatie
Zie Memo. Voorstel: bespreken

Ter kennisname
14.

Concept-besluitenlijst Agendacommissie 04-11-2019
Zie bijlage. Voorstel: ter kennisname aannemen.

15.

Bedrijfsgeneeskundige zorg voor Statenleden, Gedeputeerden en
commissaris van de Koning
Zie memo. Voorstel: ter kennisname aannemen.

16.

Voornemen nevenfunctie gedeputeerde Van der Hoek
Zie brief. Voorstel: ter kennisname aannemen.

17.

Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking
integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke
partijen.
Zie bijlage. Voorstel: ter kennisname aannemen.

18.

Rondvraag

19.

Sluiting

3.a Concept-verslag openbare vergadering 4-11-2019
1 03.a. Concept-verslag Presidium 04-11-2019.docx

Presidium

Verslag concept
Presidium

Datum vergadering

: 04 november 2019

Voorzitter

: dhr. A. Th. H. van Dijk

Griffier

: dhr. E. Krijgsman

Telefoonnummer/e-mail

: (023) 514 3288 / krijgsmane@noord-holland.nl

Aanwezig:

5

Voorzitter

voorzitter Provinciale Staten, dhr. A. Th. H. van Dijk

Griffier

dhr. E. Krijgsman

Leden

Namens de fractie van de PVV, mw. I. Bezaan
Fractievoorzitter FvD, dhr. J. Dessing
Fractievoorzitter CDA, dhr. D. Heijnen
Fractievoorzitter ChristenUnie, dhr. M.C.A. Klein
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Fractievoorzitter GroenLinks, mw. R.P.M. Kocken
Fractievoorzitter VVD, dhr. E.J. van der Maas
Fractievoorzitter SP, dhr. E.M.A. Smaling
Fractievoorzitter PvdA, dhr. L.Hj. Voskuil
Fractievoorzitter D66, mw. I. Zaal

15

20

Adviseur

Statengriffier mw. K. Bolt, sectormanager communicatie dhr. Beeksma,

Notulist

Verslagbureau Moneypenny/mw. E. Pelgrom

Afwezig

Fractievoorzitter Fractie Baljeu, dhr. R.J.P. Baljeu

Staten- en commissieadviseur dhr. Krijgsman

Fractievoorzitter 50PLUS/PVDO, mw. W. van Soest
Fractievoorzitter PVV, dhr. M. Deen

1

Pagina 2

Fractievoorzitter DENK, dhr. G.E.E. Everduim

25

2

Pagina 3

Agenda

30

1.

Opening en mededelingen voorzitter

2.

Vaststellen agenda

3.

a. Conceptverslag presidium 14 oktober 2019

b. Lijst met actiepunten en LTA

4.

a. Concept-agenda PS 11 november 2019

b. Concept-agenda PS 16 december 2019

35

5.

a. Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS

b. Lijst aangehouden moties

c. Lijst ingekomen stukken PS

6.

Statenbrede training over de Noord-Hollandse vergaderstructuur en -cultuur

7.

Aanwijzen lid en plv. lid uit PS en lid en plv. lid uit GS voor Algemeen Bestuur

recreatieschap Spaarnwoude

40
8.

Aanwijzen nieuwe voorzitter commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid

9.

Subsidievaststelling fractiebijdragen over de periode 15 maart 2018 t/m 14 maart

10. Rondvraag
11. Sluiting
45

3
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1. Opening en mededelingen voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur.
De voorzitter deelt het volgende mee:

50

-

Op 20 november vindt de eerste vergadering plaats van de vereniging voor oud-Statenleden.

De provincie heeft een financiële bijdrage geleverd aan de oprichting van deze vereniging,

conform een aangenomen motie. De commissaris van de Koning is bij de vergadering op 20
november aanwezig. De griffie zal nagaan of zittende Statenleden ook voor de

55

-

oprichtingsvergadering uitgenodigd worden;

Volgend op een vraag van mevrouw Bezaan in de vorige vergadering van het presidium geeft

de voorzitter aan dat de overschrijding van het verkiezingsbudget voortkwam uit het

introductieprogramma, inclusief het Statenweekend. Dat betrof een niet-begroot bedrag van
-

60

€ 40.000. Bij volgende verkiezingen worden dergelijke kosten in de begroting meegenomen;

GS zullen op 5 november naar verwachting geheimhouding van toepassing verklaren op

stukken betreffende het WOB-verzoek over de Formule 1. Statenleden kunnen de stukken bij

de griffie inzien.


65


70



Het presidium neemt kennis van de datum van de oprichtingsvergadering en eerste
bijeenkomst van de vereniging voor oud-Statenleden op 20 november en verzoekt om na te
gaan of huidige Statenleden ook uitgenodigd worden voor deze bijeenkomst.
Het presidium neemt n.a.v. een openstaande vraag uit de vergadering van 14 oktober kennis
van de toelichting over de overschrijding van het PS-budget verkiezingen door de kosten van
het introductieprogramma PS en de mededeling dat in de draaiboeken opgenomen is om bij de
volgende verkiezingen ook middelen hiervoor te reserveren.
Het Presidium neemt kennis van de mededeling van de voorzitter dat het college dinsdag 5
november geheimhouding op zal leggen op de door vier Statenleden opgevraagde
documenten inzake het WOB-verzoek F1 en dat deze documenten dan ter inzage komen te
liggen bij de Statengriffie.

2. Vaststelling agenda

75

De voorzitter kondigt aan dat aan het eind van de vergadering een punt in beslotenheid zal worden

besproken.


Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. a. Concept-verslag presidium 14 oktober 2019
De heer Smaling (SP) wenst regel 146 te wijzigen in “De heer Smaling (SP) denkt dat advisering van

80

de griffie leidend kan zijn in het besluit om een actualiteit al dan niet te bespreken.”

De heer Dessing (FvD) wenst regel 224 te wijzigen in “De heer Dessing (FvD) zegt dat een van de
leden van FvD interesse heeft om toe te treden.”
Hiermee wordt het verslag vastgesteld.


85


Op verzoek van dhr. Smaling (regel 146) en dhr. Dessing (regel 220-225) worden enkele
wijzigingen in het concept-verslag aangebracht;
Het presidium stelt het gewijzigde verslag van het presidium van 14 oktober 2019 vast.

4
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3.

b. Lijst met actiepunten en LTA



Het presidium stemt in met de Lijst met actiepunten en de Lange Termijn Agenda.

4.

a. Concept-agenda PS 11 november 2019

De voorzitter vertelt dat de vergadering op 11 november om 10.00 uur begint. Er wordt

uitgegaan van zeven vergaderuren. Rekening houdend met de lunchpauze is de vergadering dan

om 18.00 uur ten einde. Dan is een avondmaaltijd beschikbaar. De begroting voor 2020 moet in
de vergadering in ieder geval worden vastgesteld. Eventueel kan gebruikgemaakt worden van de

95

uitloopdatum op 18 november vanaf 13.00 uur. Daarvoor worden dan voor alle fracties nieuwe

spreektijden vastgesteld. Een andere mogelijkheid is om de avond van 11 november voor uitloop
te gebruiken.

De heer Van der Maas (VVD) zou liever willen vasthouden aan vooraf vastgestelde spreektijden
voor de gehele vergadering. De heer Heijnen (CDA) is het daarmee eens.

100

De voorzitter stelt voor om op maandag 11 november de tijden voor lunch en diner te

handhaven, met enige speling in verband met het afronden van agendapunten, en om indien
nodig op die dag tijdens een korte presidiumvergadering voor het diner te bepalen of het

wenselijk is de agenda nog in de avond af te ronden dan wel de uitloopdatum van 18 november
te gebruiken.

105

De heer Voskuil (PvdA) kan zich in dit voorstel vinden. Hij vraagt om ook te kijken welke punten

kunnen worden verschoven naar de decembervergadering. De griffie gaat dat na en geeft

hierover nadere informatie aan het presidium. In totaal schat de griffie in dat een vergaderduur
van tien uur nodig is.

De voorzitter roept in herinnering dat op 11 november om 9.30 uur het presidium kort
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bijeenkomt ter voorbereiding op de vergadering en om te bespreken of actualiteiten aan de orde

zijn. De griffie stelt voor deze bespreking een agenda op.
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4.

Het presidium stemt in met de concept-agenda van PS van 11 november 2019.
Het presidium besluit een vergaderduur van tien vergaderuren vast te stellen.
Het presidium besluit om direct bij de schorsing van de vergadering voor de dinerpauze
bijeen te komen om te bepalen of de vergadering dezelfde avond wordt voortgezet en
afgerond of dat de uitloopdatum van 18 november gebruikt wordt voor het restant van de
vergadering.
Het presidium verzoekt de Statengriffie te inventariseren of er bespreekpunten op de
concept-agenda van 11 november zijn die doorgeschoven kunnen worden naar de PSvergadering van maandag 16 december 2019 en dit per mail door te geven aan de leden
van het Presidium.
b. Concept-agenda PS 16 december 2019

Zoals hierboven gesteld onderzoekt de griffie of agendapunten voor 11 november
doorgeschoven kunnen worden naar 16 december.
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Het presidium neemt kennis van de concept-agenda van PS van 16 december 2019.

5
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5.

a. Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS



Het presidium neemt kennis van de lijst aangenomen moties met afdoeningsvoorstel en besluit
deze voor te leggen aan PS van 11 november.

5.

b. Lijst aangehouden moties
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De voorzitter stelt het de verantwoordelijkheid van indieners is, en niet van de griffie, om te

besluiten aangehouden moties al dan niet opnieuw in te dienen. Daarbij zij opgemerkt dat er in feite
geen verschil is tussen aangehouden en ingetrokken moties. Hij stelt voor de lijst af te schaffen. Het
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presidium kan zich daarin vinden.

De heer Voskuil (PvdA) vraagt om in notulen goed vast te leggen welke moties worden aangehouden
of ingetrokken, omdat ze anders geheel uit beeld verdwijnen. Deze vastlegging zal geschieden.

De heer Klein (CU) wenst het onderscheid tussen aanhouden en intrekken in vergaderingen wel te
kunnen markeren. De voorzitter zegt dat dat zeker mogelijk is, hoewel dat niet tot een andere
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administratie leidt. De griffie houdt slechts nog lijsten bij van aangenomen moties en van

toezeggingen.


5.

145



6.

Het presidium besluit per direct te stoppen met het bijhouden van een lijst aangehouden
moties.
c. Lijst ingekomen stukken PS

Het presidium neemt kennis van de Lijst ingekomen stukken en besluit deze voor te leggen
aan PS van 11 november.
Statenbrede training over de Noord-Hollandse vergaderstructuur en –cultuur

Op verzoek van de Agendacommissie wordt aan het presidium voorgesteld een Statenbrede training
te organiseren, met name gericht op vergadercultuur en -structuur. De Agendacommissie vindt het
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belangrijk dat kennis over het vergaderen bij alle Statenleden aanwezig is. Daarmee zullen de Staten

effectiever kunnen vergaderen. De voorzitter zou aan een dergelijke training ook willen deelnemen.
De heer Smaling (SP) is ervoor dat GS ook in de training wordt meegenomen. Zo is niet altijd

duidelijk welke gedeputeerde welk deel van een beantwoording voor zijn rekening neemt. De

voorzitter denkt dat ook aandacht besteed kan worden aan lange wachttijden voor leden van GS die
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slechts voor één onderwerp aanwezig zijn. Mevrouw Kocken (GroenLinks) lijkt het goed als

voorafgaand aan de training gewenste onderwerpen bij Statenleden worden opgehaald.

Het presidium steunt het voorstel voor een training. De Agendacommissie zorgt voor de uitwerking.
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Het presidium neemt kennis van het voorstel van de Agendacommissie en stemt in met de
organisatie van deze Statenbrede training.

7.

Aanwijzen lid en plv. lid uit PS en lid en plv. lid uit GS voor algemeen bestuur Recreatieschap
Spaarnwoude

Mevrouw Kocken (GroenLinks) stelt voor om de heer Jensen van FvD voor te dragen lid van het
algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude en de heer Leerink van de PvdA als
plaatsvervangend lid.

6
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Het presidium stemt in met het voorstel.


Het presidium besluit om aan PS middels voordracht voor te stellen dhr. E.W.J. Jensen als lid
en dhr. G.L.J. Leerink als plaatsvervangend lid aan te wijzen voor het algemeen bestuur van
het Recreatieschap Spaarnwoude.

8.

Aanwijzen nieuwe voorzitter commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid

De voorzitter zegt dat in verband met de benoeming van mevrouw Larson tot burgemeester van

Wijdemeren een nieuwe voorzitter moet worden aangewezen voor de commissie Mobiliteit en

Bereikbaarheid. In het presidium is eerder afgesproken dat de fractie die de voorzitter leverde ook

de nieuwe voorzitter zal leveren. Voorgesteld wordt mevrouw Meerten-Kok van de VVD als voorzitter
voor te dragen.
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Het presidium stemt in met het voorstel.


Het presidium besluit om aan PS middels voordracht voor te stellen mw. M.A.H. van MeertenKok te benoemen als voorzitter van de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.

9.

Subsidievaststelling fractiebijdragen over de periode 15 maart 2018 t/m 14 maart
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Het presidium neemt kennis van de voorlopige besluiten over de subsidievaststelling
fractiebijdragen over de periode 15 maart 2018 t/m 14 maart 2019.

10. Rondvraag
De heer Dessing (FvD) zegt dat zijn fractie op maandagochtend graag zou vergaderen in

vergaderruimte 1.4 van het Dreefgebouw. Hij vraagt daarvoor toestemming. In het fractiehuis
functioneren de audiovisuele middelen namelijk niet altijd goed. De voorzitter zegt dat op dit
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moment gekeken wordt naar betere audiovisuele ondersteuning in de ruimtes in het fractiehuis. De

ruimte in het Dreefgebouw is in principe niet voor fractievergaderingen bedoeld, maar voor

ambtelijke bijeenkomsten. De ruimte kan echter door fracties gebruikt worden tot de audiovisuele
apparatuur in het fractiehuis op orde is en mits geen ambtelijke overleggen gepland zijn.
De heer Smaling (SP) merkt naar aanleiding van de vergadering op 31 oktober op dat de
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vergunningverlening rondom de Formule 1 nog niet helemaal scherp bij GS op het netvlies lijkt te

staan. Vragen op dat punt zijn nog niet geheel naar tevredenheid beantwoord. Vaak verwezen GS in
de vergadering naar de omgevingsdienst. Zorgvuldigheid bij dit onderwerp is van groot belang. De
heer Smaling stelt voor om een hoorzitting over de Formule 1 te organiseren voor experts en
betrokkenen.
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Mevrouw Zaal (D66) denkt dat het onverstandig is om volgend op een verleende vergunning en twee

rechterlijke uitspraken nog een hoorzitting te houden. Daarmee toont de overheid zich niet
betrouwbaar. De heer Van der Maas (VVD) sluit zich hier geheel bij aan.

De heer Smaling (SP) merkt op dat de rechterlijke uitspraak voorlopig is. De rechter heeft zich niet
uitgesproken over stikstofemissies en heeft een uitspraak gedaan te midden van een aantal

200

gebeurtenissen die elkaar snel hebben opgevolgd.

De heer Klein (CU) vindt inderdaad dat de overheid zich niet moet mengen in de uitvoering van

vergunningverlening of in rechterlijke uitspraken. Tegelijkertijd is hij benieuwd hoe experts kijken
naar de interpretatie van beleidsregels, volgend op de recent verleende vergunning.

7
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De voorzitter zegt dat een aantal meer technische vragen nog beantwoord moet worden. Fracties
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kunnen altijd een expertmeeting aanvragen om dieper op technische aspecten in te gaan. De vorm

van zo’n bijeenkomst kunnen PS zelf bepalen.

De heer Heijnen (CDA) zou in de commissie willen bespreken in hoeverre er nog behoefte is aan

technische informatie, en hoe deze het best verkregen kan worden. Ook het CDA constateert dat de
gedeputeerde in de beantwoording veelvuldig verwees naar de omgevingsdienst. Zo’n verwijzing is

210

onbevredigend. Bovendien zij opgemerkt dat de gedeputeerde voor de omgevingsdienst

verantwoordelijk is.


215

Het presidium besluit op verzoek van dhr. Dessing dat fracties desgewenst gebruik kunnen
maken van vergaderruimte 1.4 in het Dreefgebouw, mits beschikbaar, tot het moment dat
de Audiovisuele (AV-)middelen in de vergaderruimtes van het fractiehuis op Paviljoenslaan
3 en 5 geactualiseerd zijn.

11. Sluiting openbaar deel van de vergadering
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 11.45 uur. De vergadering wordt in beslotenheid
voortgezet.
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1. Opening en mededelingen voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur.
De voorzitter roept in herinnering dat het presidium rond de dinerpauze opnieuw bijeenkomt om te

overleggen over het gebruik van de avonduren of de uitloopdatum van 18 november voor het vervolg
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van de Statenvergadering.

De heer Deen (PVV) geeft vooraf aan dat hij ervoor is om de vergadering niet in de avond voort te

zetten, maar daarvoor de uitloopdatum te gebruiken. Dat komt de kwaliteit van de bespreking ten
goede.
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2. Vaststelling agenda


Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. a. Concept-agenda PS 11 november 2019
De voorzitter zal omstreeks 12.00 uur schorsen voor de lunch. Daarvoor is niet de JR-zaal

beschikbaar, zodat lunchpakketten worden verstrekt. De commissaris van de Koning neemt tijdens
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de lunch twee petities in ontvangst, waarbij ook landelijke pers aanwezig is. Actievoerende boeren

gaan ervan uit dat zij tijdens de lunch met Statenleden in gesprek kunnen gaan.

Door de griffie is geïnventariseerd of bespreekpunten van de PS-agenda doorgeschoven kunnen

worden naar de PS-vergadering van 16 december. Voor geen van de agendapunten is dat echter het
geval. Dat betekent dat alle punten vandaag of op 18 november behandeld moeten worden.
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GroenLinks heeft verzocht om agendapunt 8b (voordracht evaluatie MRA en MRA-Regiegroep) alsnog

als bespreekpunt aan te merken. Indien nodig kan dit punt worden doorgeschoven naar de

vergadering op 16 december. GroenLinks heeft om bespreking verzocht ten behoeve van het

indienen van een motie. De voorzitter concludeert dat het agendapunt onthamerd wordt. Hij geeft

aan dat het wenselijk is om zo veel als mogelijk al na de commissievergaderingen te weten of punten
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bespreek- of hamerpunten worden in de PS-vergadering.

FvD heeft vooraf verzocht om agendapunt 8e (voordracht ‘Overeenkomst afsluiting "Verkenningsjaar
biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen NNN’) alsnog als bespreekpunt aan te merken. De heer
Dessing (FvD) trekt dit verzoek echter in.
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Het presidium neemt er kennis van dat tijdens de lunchpauze de cvdK buiten van zowel de
actievoerende boeren als van vertegenwoordigers van VNO-NCW/Bouwend Nederland petities in
ontvangst zal nemen.
Het presidium neemt er kennis van dat vanwege de vele gasten de JR-zaal niet beschikbaar is
voor de lunch en dat er gezorgd is voor lunchpakketten.
Het presidium neemt kennis van de inventarisatie door de Statengriffie dat er geen
bespreekpunten van de conceptagenda doorgeschoven kunnen worden naar de PS-vergadering
van 16 december, maar dat alle besluiten uiterlijk in de uitloopvergadering van 18 november
door PS moeten.
Het presidium besluit op verzoek van GroenLinks dat hamerstuk 8.b. onthamerd wordt en aan PS
wordt voorgelegd bij vaststelling van de agenda om dit na agendapunt 12 als 12.a. aan de
agenda toe te voegen.
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3.

Het presidium neemt er kennis van dat het verzoek van de fractie van Forum voor Democratie
om hamerstuk 8.e. te onthameren is ingetrokken.
Het presidium neemt kennis van de opmerking van de voorzitter dat het voor de voorbereiding,
ook voor andere fracties, belangrijk is om al in de commissievergadering aan te geven dat een
onderwerp een bespreekstuk is.
Het presidium herbevestigt de afspraak dat bij de schorsing voor de dinerpauze besproken
wordt hoe het vervolg van de vergadering eruitziet en of de uitloopdatum van 18 november
nodig is..
b. Actualiteiten

De voorzitter zegt dat een groot aantal moties over stikstof zijn ingediend. In het kader van dat

onderwerp hebben zich ook actievoerende boeren bij het Provinciehuis verzameld. Om te voorkomen
dat boeren in de spits de weg op moeten, stelt de voorzitter voor om stikstof als actualiteit te

behandelen. Dat is ook door het CDA voorgesteld. De moties over deze actualiteit kunnen dan na de
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lunch behandeld worden, zodat boeren daarover tijdens de lunchpauze met de Statenleden in

gesprek kunnen gaan. De voorzitter benadrukt dat deze handelswijze uitzonderlijk is, maar
verstandig in verband met het bewaken van de veiligheid en de openbare orde.

Mevrouw Zaal (D66) voelde zich door het voorstel over behandeling van de actualiteit en de daarover
ingediende moties enigszins onder druk gezet. Het voorstel is zodanig ingericht dat boeren tijdens
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de lunchpauze nog met Statenleden kunnen spreken en hen kunnen beïnvloeden. Mevrouw Zaal

geeft er de voorkeur aan om meteen na de actualiteiten te stemmen, in plaats van na de lunchpauze.
Mevrouw Kocken (GroenLinks) heeft het voorstel anders opgevat. Doel daarvan is ervoor te zorgen
dat boeren niet tot het einde van de vergadering hoeven wachten voor ze weer naar huis gaan.

De heer Klein (CU) kan zich vinden in het behandelen van het thema stikstof als actualiteit. Het
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voorstel om te stemmen over de moties na de lunchpauze vindt hij eenmalig acceptabel, maar in

feite gaat het daarbij wat hem betreft om ongewenste externe inmenging in de vergaderorde.
De heer Zoon (PvdD) vindt dat met het voorstel oneigenlijk gebruikgemaakt wordt van het

instrument actualiteit. Hij stelt voor om de moties over stikstof na de begrotingsbehandeling in
stemming te brengen, omdat ze daarmee verband houden.
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De heer Deen (PVV) stemt gezien de eenmaligheid van de stikstofkwestie en het belang daarvan in

met het voorstel van de voorzitter. De PVV heeft een motie voorbereid die ze ook bij de actualiteit
wil indienen.

De heer Smaling (SP) heeft begrip voor het argument dat de openbare orde in het geding is. Hij vindt

echter dat inmenging in de vergaderorde slechts bij hoge uitzondering mag voorkomen. De heer Van
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der Maas (VVD) sluit zich hierbij aan. De VVD stemt ermee in dat de vergaderorde eenmalig wordt

aangepast.

De heer Voskuil (PvdA) vindt het voorstel om de vergaderorde aan te passen niet gelukkig. De Staten
moeten zich niet door actievoerders onder druk laten zetten. Bovendien vraagt hij zich af of de

boeren na de behandeling inderdaad meteen naar huis gaan en of zij de openbare orde niet meer
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zullen verstoren. Hij vindt daarnaast dat sprake is van misbruik van het instrument actualiteit.
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De voorzitter benadrukt dat inderdaad sprake is van een uitzonderingssituatie. De politie heeft de

provincie in dit geval met klem gevraagd, vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, om
het debat en de stemming over de moties naar voren te halen. Dat is bepalend geweest voor het

voorstel dat voorligt. De reden om de stemming na de lunch te laten plaatsvinden is dat de boeren
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daarmee de gelegenheid hebben om tijdens de schorsing een petitie aan te bieden. Statenleden

hoeven zich niet door hen te laten beïnvloeden. Als regel blijft gelden dat de agenda die wordt
voorgelegd leidend is.

De heer Klein (CU) vraagt om aan de boerenorganisaties duidelijk te maken dat PS hun vergaderorde
als regel niet laten bepalen door actievoerders.
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Mevrouw Van Soest (50PLUS/PVDO) roept de leden op zich achter het voorstel van de voorzitter te

scharen. Dat voorstel werd immers gedaan in het belang van de openbare orde.

De heer Heijnen (CDA) zegt dat zijn fractie niets wist van boerenprotesten toen ze voorstelde om
stikstof als actualiteit te behandelen. Hij stelt voor met behandeling van de actualiteit te starten

zodra de boeren aanwezig zijn, mede omdat daarmee vorm wordt gegeven aan participatie vanuit
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een geïnteresseerde groep.

De voorzitter brengt het voorstel om stikstof als actualiteit te behandelen in stemming, tezamen met
het voorstel om over moties in dat kader na de lunchpauze te stemmen. Hij constateert dat een

meerderheid van het presidium daarvoor is. Dat betekent dat hij deze wijze van behandelen met

positief advies van het presidium aan PS zal voorleggen. In de Statenvergadering zal de voorzitter
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een samenvatting geven van het hier besprokene.
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Het presidium adviseert in meerderheid positief over de door het CDA ingediende actualiteit
over stikstof.
Het presidium is akkoord om stemming over moties bij de actualiteit na de schorsing voor
de lunchpauze te laten plaatsvinden.

3.

c. Moties vreemd aan de orde van de dag



Er zijn geen moties vreemd voor de Statenvergadering.

4.

Rondvraag

De voorzitter zegt dat de Statenvergadering als gebruikelijk wordt geëvalueerd in de volgende
vergadering van het presidium.
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De heer Smaling (SP) vraagt hoe hij het beste een voorstel kan indienen voor het organiseren van een

rondetafelgesprek over de Formule 1. De voorzitter noemt de commissievergadering daarvoor de
geëigende plek.
5.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur.
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Presidium 16-12-2019

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
2e

In
kwartaal 2020
organiseren en bezien
of er een rol voor GS
in de training is
weggelegd.

Planning in
presidium

Mei/juni 2020

Presidium 16-12-2019

Lange Termijn Agenda
Datum

Actiepunten

13-11-17

Het presidium benoemt de afspraak dat het gebruik van het nieuwe instrument actualiteit na enige
tijd geëvalueerd zal worden.

14-10-19

Het presidium neemt er kennis van dat de cvdK de behandeltijd per actualiteit vaststelt op 30 minuten, met een
uitloopmogelijkheid naar 45 minuten.
Ten behoeve van de nieuwe procedure zal het presidium in het vervolg altijd een halfuur voorafgaand aan de PS¬
vergadering bijeenkomen, onder andere om eventuele opgekomen actualiteiten te beoordelen en onderbouwen.
Het presidium verzoekt de Statengriffie om naast de procedurele toets voor het presidium ook te adviseren of een
Actualiteit het meest geëigende instrument is, of dat één van de andere instrumenten meer geschikt is. Het
presidium besluit dat het formulier van de griffietoets hierop wordt aangepast;
Het presidium besluit om in de eigen vergaderingen actiever te sturen op de mogelijkheid van inzet van een
geschikter instrument als dat blijkt uit de griffietoets;
Na verloop van tijd wordt het instrument actualiteit en de nieuwe afspraken nogmaals geëvalueerd.

December
2020

-Het presidium stemt in met het voorstel van de voorzitter om, teneinde tegemoet te komen aan de wens van een aantal
Statenleden om rechtstreeks vragen te kunnen stellen aan ambtenaren, af te spreken dat Statenleden telefonisch
rechtstreeks (technische) vragen (tussendoor) kunnen stellen aan sectormanagers. De procedure wordt op proef voor een
jaar gevolgd.
- Het presidium besluit de proefprocedure, waarbij Statenleden telefonisch rechtstreeks (technische) vragen (tussendoor)
kunnen stellen aan sectormanagers, in de loop van volgend jaar te evalueren in plaats van nu.

December
2019

-Het presidium neemt kennis van de uitgangspunten van de spreektijdregeling van Provinciale Staten en de verdeling van
de spreektijd op basis van de zetelverdeling in 2019-2023 en zal de spreektijdregeling na enige tijd evalueren.
-Op verzoek van de heer Voskuil wordt de evaluatie spreektijden PS en commissies nog dit jaar uitgevoerd, waarbij
specifieke aandacht gevraagd wordt voor de spreektijden van afgesplitste fracties.

December
2019







18-12-17

17-12-18

15-04-19
09-09-19

Planning in
presidium

Presidium 16-12-2019
20-05-19





24-06-19





Het presidium besluit dat fracties de komende Statenperiode twee duo-commissieleden in mogen zetten.
Medio 2020
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.
Het presidium neemt kennis van de nadere informatie over de ondertiteling van de commissie- en PS-vergaderingen en Februari 2020
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’.

4.a Terugblik PS 11-11-2019 en 18-11-2019
1 04.a. Agenda PS 11 & 18 november 2019.pdf



Provinciale Staten

Agenda PS-gewijzigd 







Datum vergadering

:

11 november 2019

Vergaderlocatie

:

Statenzaal, Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Aanvangstijd

:

10.00 uur

Voorzitter

:

dhr. mr. A.Th.H. van Dijk

Griffier

:

mw. K. Bolt

Telefoonnummer/e-mail

:

(023)5144755 statengriffie@noord-holland.nl

•

Mogelijk zal de vergadering na het diner van 11 november a.s. nog verder gaan. Ook kan het
nodig zijn dat de uitloopdatum van 18 november a.s. (aanvang 13.00 uur) wordt gebruikt
voor het vervolg van deze vergadering. Houdt u daar a.u.b. alvast rekening mee in uw
agenda.

•

Het presidium van 4 november jl. heeft de vergaderduur voor de gehele vergadering (inclusief
eventuele uitloop) gesteld op 10 uur. De aanpaste spreektijden zijn in deze gewijzigde agenda
opgenomen.

1.

Opening en mededelingen.

2.
2a.
2b.
2c.
2d.

Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afscheid vertrekkende Statenleden fracties VVD en CDA.
Installatie en beëdiging Statenleden fracties VVD en CDA.
Installatie en beëdiging duo-commissieleden fracties VVD en CDA.
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).

3a.
3b.

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
Lijst geheimhouding PS.

4.

Vaststelling notulen van de vergadering van 30 september 2019.

5.

Vaststelling Strategische Statenagenda.

6.

Vaststelling lijst ingekomen stukken.

7.

Voortgangslijst van moties.

8.

Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen
hamerstuk is, dan wordt het stuk als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):

8a.

Wijziging verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Noord-Holland.
Voordracht 76
Presidium
Evaluatie Metropoolregio Amsterdam (MRA) en MRA-Regiegroep.
Voordracht 77
Commissie RWK

8b.



8c.
8d.
8e.

Provinciale Staten

Zienswijzen 2019 financiële stukken Plassenschap Loosdrecht e.o.
Voordracht 78
Commissie NLG
Protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019.
Voordracht 79
Commissie EFB / Rekeningencommissie
Overeenkomst afsluiting "Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen
Natuurnetwerk Nederland (NNN)".
Voordracht 82
Commissie NLG

9.

Begroting 2020.
Voordracht 73
Alle commissies

10.

Klimaatakkoord.
Voordracht 80
Commissie RWK

11.

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2020-2027.
Voordracht 81
Commissie M&B

12.

Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2020-2024.
Voordracht 83
Commissie NLG

13.

Aanwijzen lid en plaatsvervangend lid uit PS en lid en plaatsvervangend lid uit GS voor
Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude.
Voordracht 74
Presidium

14.

Aanwijzen voorzitter commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B).
Voordracht 75
Presidium

15.

Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder
aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering
bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)

16.

Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.

17.

Sluiting.

Spreektijdverdeling
Het presidium heeft besloten de spreektijdverdeling voor de Statenvergadering van 11 november te
baseren op 10 uren vergaderen (inclusief eventuele uitloop op 18 november a.s.)



Provinciale Staten

Voor de vergadering van 11 november 2019 wordt de volgende verdeling gehanteerd:

Fractie

Spreektijd
PS 11-11-2019
(inclusief evt. uitloop)

GroenLinks

46 min.

VVD

46 min.

Forum voor Democratie

41 min.

D66

34 min.

PvdA

34 min.

CDA

26 min.

Partij voor de Dieren

22 min.

PVV

22 min.

SP

22 min.

ChristenUnie

14 min.

50PLUS/Partij van de Ouderen

14 min.

DENK

14 min.

Fractie Baljeu

5 min.

Totaal PS

340 min.

Spreektijd GS

136 min.

Technische tijd

124 min.

Totaal

600 min.

4.b Laatste voorbereiding PS 16 december 2019
1 04.b1. Concept-agenda PS 16-12-2019.docx

Agenda PS-vergadering
Datum

16 december 2019

Tijd

13:00 uur

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

1

Opening en mededelingen.

2

Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.

2.a

Stemming motie M111- PS 18-11-2019 PvdD Samenhangend pakket
klimaatmaatregelen.
Stemmen staken bij motie M111-2019 tijdens de vorige Statenvergadering van 18
november jl. De motie wordt opnieuw in stemming gebracht.

2.b

Installatie en beëdiging duo-commissielid fractie DENK.

2.c

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).

3.a

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.

3.b

Lijst geheimhouding PS.

4

Vaststelling notulen van de vergaderingen van 11 en 18 november 2019.

5

Vaststelling Strategische Statenagenda.

6

Vaststelling lijst ingekomen stukken.

7

Voortgangslijst van moties.

8

Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als
volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)

1

8.a

Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek (VD-85).

8.b

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
(VD-86).

8.c

Wensen en bedenkingen bij subsidievaststelling fractiebijdragen n.a.v. Rapport van
bevindingen 2018-2019 (VD-88).

8.d

Wijziging verordening programmaraad Randstedelijke Rekenkamer en wijziging
gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer (VD-89).

8.e

Financiële Verordening Provincie Noord-Holland 2019 (VD-90).

8.f

Laatste Begrotingswijziging 2019 (VD-91).

8.g

Tarieventabel en Begroting 2020 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie
Noord-Holland (VD-92).

8.h

Wijziging enkele regelingen in kader van Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (VD-93).

8.i

Vaststelling legesverordening 2020 en tarieventabel 2020 (VD-94).

8.j

IPO Concept programmabegrotingen 2020, najaarsnota 2019 en 1e
begrotingswijziging 2020 IPO en BIJ12 (VD-95).

9

Geldigheid van Burgerinitiatief "Stop de boskap in de Schoorlse- en NoordKennemerduinen" (VD-97).

10

Reactie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0 (VD-87).
Na de commissievergadering van RWK 25 november jl. is een erratum met
gewijzigde brief reactie Provincie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0
ontvangen en bij de vergaderstukken van PS geplaatst. De oude versie komt
daarmee te vervallen; deze is nog wel te raadplegen bij de commissiestukken.

11

Wijziging van de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010 (VD-96).

2

12

Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit
onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de
vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)

13

Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.

14

Sluiting.

3

1 04.b2. spreektijden PS 16 december 2019.docx



Provinciale Staten

Overzicht spreektijden PS 16 december 2019

Spreektijdverdeling
Het presidium heeft besloten de spreektijdverdeling voor de Statenvergadering van 16 december te
baseren op 4 uren vergaderen.
Voor de vergadering van 16 december 2019 wordt de volgende verdeling gehanteerd:

Fractie

Spreektijd PS 30-09-2019

GroenLinks

18 min.

Forum voor Democratie

16 min.

VVD
D66

PvdA
CDA

Partij voor de Dieren
PVV
SP

ChristenUnie

50PLUS/Partij van de Ouderen
DENK

Fractie Baljeu

Totaal PS

Spreektijd GS

Technische tijd
Totaal

18 min.
14 min.
14 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.

2 min.

152 min.
61 min.
27 min.

240 min.

1 Aankondiging actualiteit fractie PvdA over Sinterkoelers Tata Steel.pdf

ACTUALITEIT*
* Actualiteiten kunnen tot uiterlijk
vrijdag voorafgaand aan de
Statenvergadering om 12.00 uur
schriftelijk worden ingediend

Voor de Statenvergadering van 16-12-2019

bij de griffie.
(statengriffie@noord-holland.nl).
Zie verder artikel 48 van het
Reglement van orde voor
de vergaderingen en andere
werkzaamheden van Provinciale

Onderwerp : Brief met betrekking tot Sinter koelers Tata Steel

Staten en Statencommissies van
Noord-Holland 2015.

Toelichting : **
Vol ongeloof lazen wij de brief van donderdag 5 december waarin GS de
ontstane situatie met betrekking tot de uitstoot van stof en daaraan
gekoppelde zware metalen door de sinterkoelers op het terrein van Tata
Steel uiteen zet. De fractie van de PvdA is erg geschrokken van deze
mededeling, zeker gelet op de voorgeschiedenis rond de emissies en
stofoverlast in de aangrenzende gemeenten. Onze zorgen over de gevolgen
van deze uitstoot voor de gezondheid van de inwoners van bijvoorbeeld Wijk
aan Zee waren al groot en worden hiermee alleen maar groter.

** De in te vullen kaders zijn beperkt
tot het blauwe vlak. Indien
er meer tekst nodig is bij de
toelichting en/of de reden van
spoedeisendheid, kunt u dat in

De fractie van de PvdA acht het van groot belang dat zo snel mogelijk
duidelijkheid komt over de precieze situatie. (vervolg in bijlage)

Reden van spoedeisendheid : **
De mededelingen over de langjarige hogere uitstoot van de sinterkoelers
heeft veel onrust teweeg gebracht bij de fractie van de PvdA. Dat zal zeker
ook gelden voor de omwonenden. Zij maken zich niet alleen al heel lang
zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid van de uitstoot door Tata
Steel en anderen in hun omgeving, zij zijn door alles wat er hiervoor is
gebeurd ook hun vertrouwen in zowel het bedrijf als de controlerende en
vergunnende overheid kwijtgeraakt. Deze nieuwe situatie zal hier geen goed
aan doen. Zowel voor de Staten als de inwoners is het van groot belang dat
er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de precieze situatie, de risico's
en de maatregelen die getroffen worden om hen hiertegen te beschermen.
Dit kan niet wachten tot de volgende commissievergadering.

Indiener (naam/namen invullen)
Gert-Jan Leerink, PvdA

NH0120

een word-document als bijlage
toevoegen.

1 Bijlage. Toelichting op Actualiteit fractie PvdA Sinterkoelers Tata Steel.docx

Toelichting aanvraag Actualiteit: Brief met betrekking tot Sinterkoelers Tata Steel
Gert-Jan Leerink, PvdA
(Vervolg: De fractie van de PvdA acht het van groot belang dat zo snel mogelijk duidelijkheid
komt over de precieze situatie…)
Daarbij hebben wij in ieder geval de volgende vragen:
- Wat zijn de gezondheidsrisico's voor zowel de omwonenden als de medewerkers
op het terrein van Tata Steel van deze nieuwe bevindingen?
- Welke maatregelen worden er op korte termijn, en welke op langere termijn
genomen om de risico’s te minimaliseren?
- Hoe is het mogelijk dat dit zo lang, sinds 2004, heeft kunnen voortbestaan zonder dat
Tata zelf daarvan op de hoogte was?
- Waarom is dit niet eerder in het kader van de VTH taken door de OD NZKG
opgemerkt?
- Hoe kunnen de omwonenden en wij zeker weten dat er niet nog meer installaties op
het terrein zijn die niet voldoen aan de vergunde normen?
- Wat gaat GS doen om bij de overige installaties/vergunningen te controleren of deze
wel conform zijn?
- Wat gaat GS doen om de onderste steen boven te krijgen, ten aanzien van de gang
van zaken rond het vergunnen van deze en andere installaties waar mogelijk een
verschil zit tussen verwachting en werkelijkheid zodat wij het VTH proces kunnen
verbeteren en dergelijke verrassingen in de toekomst kunnen voorkomen?
- Wat kan GS doen zodat de OD’s wel voldoende grip krijgen op de omstandigheden en
risico’s bij Tata Steel, dan hieruit blijkt?
Beantwoording van deze en andere vragen zien wij graag tegemoet bij de behandeling van
de Actualiteit in de Statenvergadering van 16 december.
Aanvraag Technische briefing
Gelet op de complexiteit van de materie vindt de fractie van de PvdA het wenselijk om
voorafgaand aan de Statenvergadering een openbare technische briefing te houden waar de
problematiek nader wordt uitgelegd en technische vragen gesteld kunnen worden door
Statenleden. Daarbij achten wij de aanwezigheid van een medewerker met kennis van zaken
op dit gebied van de OD NZKG wenselijk. Aanwezigheid van een vertegenwoordiger van
Tata Steel achten wij niet zinvol, tenzij deze onomwonden kan uitleggen hoe het mogelijk is
dat een bedrijf zoveel jaren niet op de hoogte kan zijn geweest van het verloop van hun
eigen, kritische en risicovolle processen, met alle gevolgen van dien.

1 Griffietoets bij Actualiteit Sinterkoelers TATAsteel (Leerink PvdA).pdf

PROCEDURELE TOETS OP DE ACTUALITEIT
* Actualiteiten kunnen tot uiterlijk
vrijdag voorafgaand aan de
Statenvergadering om 12.00 uur
schriftelijk worden ingediend

Het Statenlid /de Statenleden:

bij de griffie.
(statengriffie@noord-holland.nl).
Zie verder artikel 48 van het
Reglement van orde voor

heeft/hebben aangekondigd in de Statenvergadering van:

de vergaderingen en andere

een actualiteit te willen behandelen over...

werkzaamheden van Provinciale
Staten en Statencommissies van
Noord-Holland 2015.

Toelichting van de griffie
Toetsingscriteria :
1 Is het onderwerp voldoende omschreven?

Ja

Nee

2 Zijn er al schriftelijke vragen over hetzelfde onderwerp ingediend?

Ja

Nee

3 Staat het binnenkort geagendeerd voor een commissievergadering?

Ja

Nee

4 Is het recentelijk behandeld in een commissievergadering?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

5 Staat het onderwerp ook geagendeerd op de agenda van
dezelfde Statenvergadering?

6 Valt het onderwerp onder de bevoegdheid van de provincie?
Zo ja, welke portefeuille:

7 Is de actualiteit voor dit onderwerp het meest geschikte instrument?
Zo nee, welk instrument wordt geadviseerd?

NH0121

4.c Concept-agenda PS 3 februari 2020
1 04.c. Concept-Agenda PS 03-02-2020 - voorlopige versie.docx

Concept-agenda PS-vergadering
Datum

3 februari 2019

Tijd

13:00 uur

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

A.Th.H. van Dijk

1

Opening en mededelingen.

2

Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.

2.a

Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).

3.a

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.

3.b

Lijst geheimhouding PS.

4

Vaststelling notulen van de vergadering van 16 december 2019.

5

Vaststelling Strategische Statenagenda.

6

Vaststelling lijst ingekomen stukken.

7

Voortgangslijst van moties.

8

Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als
volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)

9

NLG: Burgerinitiatief "Stop de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen"
(onder voorbehoud besluit PS 16-12-2019 over geldigheid).

10

M&B: 3e actualisatie PMI (onder voorbehoud).

1

11

EFB: Eerste begrotingswijziging 2020.

12

EFB: Wijziging subsidieverordening fractiebijdragen 2015.

13

EFB: Eerste begrotingswijziging 2020 Randstedelijke Rekenkamer.

14

RWK: Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer m.b.t. wonen.

15

Presidium: Actualisatie lijst bekrachtigde geheime stukken PS (onder voorbehoud).

16

Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit
onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de
vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)

17

Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.

18

Sluiting.

2

5.a Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS
1 05.a1. MEMO met afdoeningsvoorstellen Lijst aangenomen moties.docx

Aan

Uw contactpersoon

Presidium

mw V. Mulder
AD/STG

Bijlage: overzicht openstaande moties
Telefoonnummer +31235144186
mulderv@noord-holland.nl

Betreft: lijst moties Presidium 16 december 2019

Memo

5 december 2019

Inleiding:
Bijgevoegd treft u aan een overzicht van alle openstaande moties.
Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in
iBabs. Op bijgevoegde lijst kunt u via de hyperlinks naar de afzonderlijke moties
navigeren en kunt u online de actuele stand van zaken GS en commissies
raadplegen. Dat kan uiteraard ook in iBabs bij “overzichten / moties /
amendementen”.
In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” op bijgevoegde lijst wordt aangegeven
wanneer er een nieuwe actualisatie vanuit GS en/of commissie is gepubliceerd en
wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Voorstel:
In te stemmen met het afdoeningsvoorstel bij de volgende 3 moties:
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp

Opmerking voor PS/Presidium

M34-2019

08-07-2019

Werkgroep
Jeugdparticipatie.
PvdA

M23-2019

17-06-2019

Stop de
grafietregens.
GroenLinks

Afdoeningsvoorstel:
De werkgroep is ingesteld en actief. In het presidium
van 16 december 2019 is een memo van de
werkgroep met voorstellen en nadere financiering
ingebracht door de werkgroep. De werkgroep blijft
deze Statenperiode actief, tenzij de werkgroep zelf
met een voorstel komt dat zij kan worden
opgeheven. Daarmee is uitvoering gegeven aan de
motie kan deze worden afgedaan.
Voorstel: motie afdoen.
Afdoeningsvoorstel:
Bij brief van 11 juli 2019 zijn de punten voor het
college afgedaan en het rekenkameronderzoek is in
volle gang.
Voorstel: motie afdoen.

1|2

lijst aangenomen moties

M19-2019

27-03-2019

Oprichting
vereniging van
oud-Statenleden
provincie NoordHolland.
PvdA

2|2

| Memo

Afdoeningsvoorstel:
Op 20 november 2019 heeft de oprichtingsvergadering en 1e bijeenkomst van de vereniging
oud-Statenleden Noord-Holland plaatsgevonden. De
Statengriffie biedt ondersteuning tot en met de
inschrijving van de vereniging bij de Kamer van
Koophandel. De vereniging wordt jaarlijks
uitgenodigd voor een bijeenkomst met haar leden
op het provinciehuis met een lid van het college van
GS. Daarnaast worden de leden van de vereniging
oud-Statenleden in ieder geval uitgenodigd voor de
jaarlijkse Willem Arondéuslezing en het jaarlijkse
Provincieconcert. Daarmee is uitvoering gegeven aan
de motie en kan deze worden afgedaan.
Voorstel: motie afdoen.

Instemmen leidt tot opschoning van de lijst moties na vaststelling in PS van
16 december 2019.

1 05.a2. Lijst openstaande moties t.b.v. PS 16-12-2019.docx

Lijst openstaande moties PS 16 december 2019

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

M123-2019

18-11-2019

Aansluiten bij Raadtafel 32(GroenLinks)

M115-2019

18-11-2019

M107-2019

18-11-2019

Integrale visie op het beheer van bermen en
natuurlijke oevers (PvdD)

M106-2019

18-11-2019

M104-2019

18-11-2019

M103-2019

18-11-2019

M102-2019

11-11-2019

M98-2019

11-11-2019

M96-2019

11-11-2019

M94-2019

11-11-2019

Snelheidsverlaging op provinciale wegen (D66)

M93-2019

11-11-2019

Draagvlak voor voedselvisie (D66)

Natuurinclusief bouwen meenemen in
klimaatambities voor gebouwde omgeving (PvdD)
Betrekken van jongeren en scholen bij
energiebesparing (PvdD)

Motie van ondersteuning: prioriteit versterking
energie-infrastructuur N-H (PvdA)
Draagvlak klimaatakkoord (CDA)

Meer toiletten erbij maakt iedereen blij
(50+/PvdO)

Vergroting bekendheid van Noord-Hollandse
burgers met provinciaal referendum,
burgerinitiatief en inspraak (FvD)
Leefbaarheidsmonitor (PvdA)

1

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

M92-2019

11-11-2019

Groencertificaten (D66)

M91-2019

11-11-2019

M83-2019

11-11-2019

Vieren van seksuele en genderdiversiteit
(GroenLinks)

M74-2019

11-11-2019

M69-2019

11-11-2019

M68-2019

11-11-2019

Bomen voor klimaat en stikstof (PvdD)

M57-2019

11-11-2019

Motie Stikstofbeleid (PvdA)

M47-2019

30-09-2019

M46-2019

30-09-2019

Draagvlak en participatie in de Regionale
Energiestrategieën (RES).
SP

M45-2019

30-09-2019

M40-2019

30-09-2019

M39-2019

30-09-2019

Voorstel voor PS/Presidium

Fietsvriendelijke stoplichten (ChristenUnie)
Motie Dierenwelzijn Meenemen bij Sponsoring
Evenementen (PvdD)
Urgenda-maatregelen (PvdD)

Er is in november een nieuwe actualisatie vanuit GS, alsmede
vanuit de commissie gepubliceerd.

Andersoortige energietechnieken.
VVD
Klimaat en gevoel van urgentie.
GroenLinks

Uitvoering 'Provinciestrijd' 2019.
PvdA

Aanleggen Erfgoedregisters Noord-Hollandse
Gemeenten.
FvD

2

Er is in november een nieuwe actualisatie vanuit GS, alsmede
vanuit de commissie gepubliceerd.

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

M36-2019

30-09-2019

M34-2019

08-07-2019

Geen provinciale steun voor het levend koken van
kreeften en krabben.
PvdD

M30-2019

08-07-2019

M23-2019

17-06-2019

M22-2019

17-06-2019

M19-2019

27-03-2019

Werkgroep Jeugdparticipatie.
PvdA

OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer.
PvdD
Stop de grafietregens.
GroenLinks

Tweewekelijkse informatie-voorziening aan de
Staten inzake Tata Steel/Harsco Metals.
CDA
Oprichting vereniging van oud-Statenleden
provincie Noord-Holland.
PvdA

3

Afdoeningsvoorstel:
De werkgroep is ingesteld en actief. In het presidium van 16
december 2019 is een memo van de werkgroep met
voorstellen en nadere financiering ingebracht door de
werkgroep. De werkgroep blijft deze Statenperiode actief,
tenzij de werkgroep zelf met een voorstel komt dat zij kan
worden opgeheven. Daarmee is uitvoering gegeven aan de
motie kan deze worden afgedaan.Voorstel: motie afdoen.

Afdoeningsvoorstel:
Bij brief van 11 juli 2019 zijn de punten voor het college
afgedaan en het rekenkameronderzoek is in volle gang.
Voorstel: motie afdoen.

Afdoeningsvoorstel:
Op 20 november 2019 heeft de oprichtingsvergadering en 1e
bijeenkomst van de vereniging oud-Statenleden NoordHolland plaatsgevonden. De Statengriffie biedt ondersteuning
tot en met de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van
Koophandel. De vereniging wordt jaarlijks uitgenodigd voor

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

Datum PS

M18-2019

04-03-2019

M11-2019

04-03-2019

M08-2019

04-02-2019

M56-2018

12-11-2018

M45-2018

12-11-2018

M35-2018

08-10-2018

M13-2018

11-06-2018

M126-2017

13-11-2017

Onderwerp en fractie

Voorstel voor PS/Presidium

een bijeenkomst met haar leden op het provinciehuis met een
lid van het college van GS. Daarnaast worden de leden van de
vereniging oud-Statenleden in ieder geval uitgenodigd voor
de jaarlijkse Willem Arondéuslezing en het jaarlijkse
Provincieconcert. Daarmee is uitvoering gegeven aan de
motie en kan deze worden afgedaan.
Voorstel: motie afdoen.

Provinciaal Actieplan Weidevogels.
CU-SGP

Maatwerk in ruimtelijk beleid voor zonne-energie
in landelijk gebied.
D66
Motie windmolens op land.
PvdD

Verduurzaming wegaanleg en –onderhoud.
PvdA

Grootste duurzame waterstofcluster van Europa.
VVD
MRA (Metropool Amsterdam) begroting en
werkplan 2019.
VVD
Onderzoek naar luchthaven in Noordzee.
50PLUS
Overlegjaar agrarisch natuurbeheer.
D66

4

Overzicht met links naar alle openstaande moties.

Alle moties en amendementen zijn digitaal terug te vinden op de website en in iBabs. Via onderstaande hyperlinks naar de afzonderlijke moties
kunt u de actuele stand van zaken GS en commissies raadplegen. In de kolom “Voorstel voor PS/Presidium” wordt aangegeven wanneer er een
nieuwe actualisatie vanuit GS is gepubliceerd en wanneer er een afdoeningsvoorstel ligt.
Nummer
(hyperlink)

M109-2017

Datum PS

Onderwerp en fractie

06-11-2017

Begroting 2018: opvolging rapport
waterbestendig Westpoort.
D66

Voorstel voor PS/Presidium

5

5.b Lijst ingekomen stukken PS
1 05.b1. Lijst ingekomen stukken t.b.v. PS 16-12-2019 - OKTOBER vanaf 29-10.docx

Lijst ingekomen stukken vanaf 29 t/m 31 oktober voor PS 16 december 2019
Nummer

Omschrijving

1

Wonen: Subsidie stationsgebied Heerhuhowaard (C-Agenda cie. RWK 25 november 2019)
De gemeente Heerhugowaard staat aan het begin van een grootschalige herinrichting van het
stationsgebied waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers worden verbeterd. Ook worden er woningen
gebouwd en komen er voorzieningen voor reizigers en bezoekers van het gebied. De gemeente
steekt samen met ontwikkelaars veel geld in het gebied en heeft de provincie gevraagd het
financiële tekort voor de eerste fase voor haar rekening te nemen.

2

Mobiliteit: Brief van ASV inzake Centrale Bediening Bruggen (C-agenda M&B 2 dec 2019)

3

Energie: Bestedingsplan stimulering zonne-energie (C-Agenda cie. RWK 25 november 2019)
In januari 2019 hebben GS een bestedingsvoorstel ‘middelen energietransitie 2019’ vastgesteld,
met daarin een post voor de versnelling van zonne-energie op daken, nutsfuncties en eigen
areaal. Er is een bestedingsplan uitgewerkt om deze middelen om te zetten in concrete
uitvoeringsprojecten. Omdat een aantal activiteiten ná 2019 plaatsvinden dient het budget
overgeheveld te worden van de exploitatiebegroting naar de reserve.

4

Mobiliteit: Brief Tweede Brug Dubbeldorp (C-agenda M&B 2 dec 2019)

5

MRA: Aanbiedingsbrief en concept MRA Agenda raden en Staten (A-agenda cie. RWK 25 november
2019)

6

MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 31 – 29 oktober 2019) (C-agenda cie.
RWK 25 november 2019)

7

Stikstof: brief dierenbescherming effecten stikstofproblematiek (C-agenda commissie NLG 25
november 2019)

8

Wonen: Dorpsgemeenschap Lisserbroek over gebiedsontwikkeling Lisserbroek (C-agenda cie. RWK
25 november 2019)

9

Formule 1: Reactie Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN)IJmuiden
(Toegevoegd aan dossier F1 Cie NLG 31 oktober 2019)

10

Recreatieschappen: IVN zorgen mbt ambitiedocument t Twiske (C-agenda commissie NLG 25
november 2019)

11

Recreatieschappen: Stichting Hart voor het twiske, reactie op ambitiedocument Twiske (Cagenda commissie NLG 25 november 2019)

1

1 05.b2. Lijst ingekomen stukken t.b.v. PS 16-12-2019 - NOVEMBER.docx

Lijst ingekomen stukken maand november voor PS van 16 december 2019
Nummer

Omschrijving

1

Klimaat: Terugkoppeling deelRES tweede atelier 'Scenario's' 13-11-2019 (C-Agenda cie. RWK 13
januari 2020)

2

MRA: Editie 32 - 'MRA Raads- en Statenleden Bericht' (maandelijks) (C-Agenda cie. RWK 13
januari 2020)

3

Bestuurlijke reactie Managementletter 2019 Publiek Belang Accountants (Rekeningencommissie
12-12-2019)
Op 1 november jongstleden heeft Publiek Belang Accountants de Managementletter 2019 aan de
provincie Noord-Holland (PNH) opgeleverd. In de Managementletter rapporteert de accountant
over de interim-controle 2019 die met name gericht is op de administratieve processen, de ITomgeving, de verbijzonderde interne controle en een aantal verslaggevingsaspecten.

4

Erfgoed: Motie 39-2019: aanleggen erfgoedregisters Noord-Hollandse gemeenten (B-agenda
EFB 20 januari 2020)
In de vergadering van Provinciale Staten van 30 september 2019 is Motie 39, inhoudende het
verzoek aan Gedeputeerde Staten om bij Noord-Hollandse gemeenten die nog geen gemeentelijk
erfgoedregister hebben, aan te dringen op het instellen daarvan. Gedeputeerde Staten hebben
onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat alle gemeenten of via een erfgoedregister of via een
bestemmingsplan monumentale panden beschermen. Gedeputeerde Staten verzoeken
Provinciale Staten om de motie als afgedaan te beschouwen.

5

Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. bestuurlijke missie VS jan 2020 (C-agenda M&B 20-01-2020)
Reisvoornemen gedeputeerde A. Tekin naar de westkust van de Verenigde Staten, met als doel
kennisuitwisseling op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit en een impuls geven aan de
samenwerking met overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de VS.

6

Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Plan van aanpak 2020-2025/Werkprogramma 2020 MRA-E (Cagenda M&B 20-01-2020)
In 2012 sloten de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een
samenwerkingsovereenkomst rond elektrisch vervoer. Elektrische mobiliteit heeft invloed op de
mobiliteit in brede zin. Het is belangrijk dat de overheid daarbij is aangehaakt en waar nodig
richting geeft. Elektrisch vervoer kan bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen rond
luchtkwaliteit en klimaat. Het plan van aanpak 2020-2025/ werkprogramma 2020 staat in het
teken van voortzetting van het project tot 2025, de opschaling van het elektrisch vervoer, de
relatie met de energietransitie en het klimaatakkoord.

7

Mobiliteit: GS NOTA Regionale Mobiliteitsprogramma's NH & Flevoland (B-agenda M&B 20-012020)
Het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) is een instrument voor de Provincie Noord-Holland
om samen met haar partners te werken aan de verduurzaming van de mobiliteit in de provincie.
Het is een uitwerking van de afspraken uit het Klimaatakkoord. GS deelt het plan van aanpak met

1

Nummer

Omschrijving
PS om in 2020 aan de totstandkoming van het RMP te werken met de regionale partners van de
provincie.

8

Zeehavens: Brief GS aan PS inz. regiodeal Maritiem Cluster Kop van NH (C-agenda M&B 20-012020)
Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te
versterken. Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken, stelt het Rijk 180 miljoen
euro beschikbaar voor nieuwe Regio Deals. De provincie Noord-Holland en de gemeente Den
Helder hebben in nauwe samenwerking een aanvraag opgesteld voor het uitvoeren van concrete
projecten op maritieme innovatie, onderwijs/human capital en energie/waterstof. Het huidige
voorstel beoogt concrete projecten uit te voeren, gericht op onder meer maritieme innovatie, het
opzetten van een associate degree Maritieme techniek en een Maritieme waterstofproeftuin.

9

Wonen: Voorkeursrichting Stationsgebied Haarlem (C-Agenda cie. RWK 25-11-2019)

10

Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 voor heel Noord-Holland en
Flevoland (C-agenda M&B 2-12-2019)
De bereikbaarheid in de regio Noord-Holland en Flevoland staat onder druk. De groei van het
aantal inwoners, werkenden en internationale bezoekers in combinatie met de geplande
woningbouw, leiden tot knelpunten in de verkeersstromen als niet stevig wordt ingegrepen.
Daarom hebben de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland (de gemeenten
Amsterdam en Almere, Vervoerregio Amsterdam en de provincies Flevoland en Noord-Holland)
een gezamenlijk ambitieus voorkeursnetwerk voor het zichtjaar 2040 voor het openbaar vervoer
ontwikkeld. De gepresenteerde maatregelen uit dit voorkeursnetwerk vergen veel inspanningen
en forse investeringen in het openbaar vervoer.

11

Economie: De Kop Werkt! Voortgangsrapportage 2019, Jaarprogramma 2020 (B-agenda EFB 201-2020)
De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den
Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de uitvoering van het programma De Kop Werkt!

12

Bijdrage ChristenUnie agendapunt 10b Klimaatakkoord PS 18-11-2019 -op verzoek van dhr.
Klein ter kennisname voor PS en GS-

13

Dierenwelzijn: Brief Reactie Dierenbescherming op MARF advies Verbinden en Vernieuwen (CAgenda Cie NLG 13 januari 2020)

14

Energie: Aanbieding informatiekaarten rollen van statenleden in de RES (C-Agenda cie. RWK 13
januari 2020)

15

Omgevingsdiensten: Brief st. Rust bij de Kust over de ervaringen die de Stichting heeft met de
Omgevingsdienst IJmond. (C-Agenda NLG 25 november 2019)

16

Stikstof: Ingezonden brief over Actieplan stikstof Natuur en Milieufederatie Noord-Holland,
Landschap Noord-Holland, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, IVN en
Natuurmonumenten, opgesteld samen met Staatsbosbeheer.
De opstellers vragen de commissie om een reactie.

2

Nummer

Omschrijving

17

Energie: Discussienota Stimuleringsfonds Zonnepanelen industriële bouw (onder voorbehoud: BAgenda cie. RWK 25 november 2019)
Op verzoek van Statenlid Klein (ChristenUnie) is deze discussienota aan de agenda toegevoegd,
onder voorbehoud van definitieve vaststelling van de agenda door de commissie.

18

Havens: Health Check Maritiem Cluster (C-agenda M&B 02-12-2019)

19

Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Vaststellingsovereenkomst Project N522 Vervanging Brug
Ouderkerk aan de Amstel (C-agenda M&B 2-12-2019)
In het project N522 vervanging brug Ouderkerk aan de Amstel is in verband met opgetreden
vertraging met de opdrachtnemer een schikking bereikt welke is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst.

20

Recreatieschappen: Uitnodiging indienen zienswijze Ambitiedocument Twiske (B-Agenda cie NLG
25 november 2019)
De fractie van GroenLinks heeft gevraagd het ambitiedocument plus ingezonden reacties te
agenderen voor de vergadering van de commissie NLG op 25 november 2019.

21

Water: Brief en Rapport Health Check Maritiem Cluster (C-agenda commissie NLG 25 november
2019)

22

Grond: PFAS - stand van zaken, achtergrondwaarden en beleidsregel (C-agenda commissie NLG)

23

Algemeen: Voornemen nevenfunctie gedeputeerde Van der Hoek (Presidium t.k.n. 16-12-2019)

24

Grondbeleid: Landje van Geijsel (C-Agenda 25 november 2019)
Het Landje van Geijsel wordt verkocht aan de heer J. Geijsel en Landschap Noord-Holland. Op
deze wijze wordt het beheer van dit natuurgebied gewaarborgd.

25

Natuur: Natura 2000 beheerplan Polder Zeevang; Nota GS besluit verlenging (C-Agenda
commissie NLG 25 november 2019)
De werkingsduur van het eerste Natura 2000-Beheerplan Polder Zeevang loopt tot 11 november
2019. Uit de evaluatie blijkt dat de instandhoudingsdoelen worden behaald. Het Natura 2000
beheerplan heeft dus voldoende bescherming geboden voor behoud van omvang en kwaliteit van
het leefgebied van negen soorten doortrekkende vogels. Het Natura 2000-beheerplan kan
daarom vanuit die functie ongewijzigd worden verlengd. Wij zullen evenwel, mede op aandringen
van stakeholders en vanuit het provinciaal belang om de faunaschade te reduceren, nagaan of er,
binnen de randvoorwaarden die voortkomen uit de Natura 2000-doelen, een effectiever beheer
en schadebestrijding van overzomerende ganzen mogelijk is. Mogelijk dat bepaalde handelingen
van beheer en schadebestrijding als vergunning vrij onder voorwaarden in het Natura 2000beheerplan kunnen worden opgenomen. Wanneer dat nodig blijkt zullen wij zo snel als mogelijk
een aangepast Natura 2000-beheerplan vaststellen.

26

Stikstof: PS-brief voortgang aanpak stikstofproblematiek (C-agenda commissie NLG 25
november 2019)
GS informeren Provinciale Staten nader over de aanpak van de stikstofproblematiek in NoordHolland

27

Water: Openstelling Uitvoeringsregeling verbetering kwaliteit zwemwater 2019 (C-Agenda 25
november 2019)

3

Nummer

Omschrijving
De provincie wil de kwaliteit van buitenzwemwater verder verbeteren. Gedeputeerde Staten
stellen hiervoor opnieuw subsidie beschikbaar. De Uitvoeringsregeling subsidie verbetering
kwaliteit zwemwater 2019 wordt opnieuw opengesteld met een plafond van €250.000.
Beheerders van buitenzwemwater kunnen deze subsidie weer gaan aanvragen.

28

Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bestuursovereenkomst MIRT-verkenning Corridor AmsterdamHoorn (C-agenda 2-12-2019)
Bij de MIRT verkenning Amsterdam-Hoorn zijn maatregelen onderzocht die de bereikbaarheid
van het gebied Amsterdam – Hoorn moeten verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om
(snel)wegen, maar ook om gedragsverandering, fietsverbindingen, openbaar vervoer en natuur.
Het Rijk, is samen met de provincie Noord-Holland, vervoerregio Amsterdam, gemeenten en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot pakket aan maatregelen gekomen. Op 20
november vindt de ondertekening plaats van de bestuursovereenkomst van de MIRT-verkenning.

29

Natuur: Brief aan commissie NLG over invloed F1 op vogelstand (C-agenda 25 november 2019)

30

Randstedelijke Rekenkamer: Voordracht wijziging verordening programmaraad Randstedelijke
Rekenkamer (A-agenda EFB 2-12-2019)

31

Stikstof: Brieven over stikstofaanpak (C-Agenda NLG 25 november 2019)

32

Personeel: Voordracht wijziging van enkele regelingen in het kader van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (A-agenda EFB 2-12-2019)
De (technische) wijzigingen komen voort uit de invoering van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020.
In enkele provinciale regelingen staan termen die hierdoor wijzigen. Er wordt voorgesteld deze
termen aan te passen.
Het Besluit mandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland is
tevens aangepast aan de Wnra en aan de cao provinciale sector per 1 januari 2020

33

Evaluatie programma Betrekken bij Groen (C-Agenda NLG 25 november 2019)
De provincie Noord-Holland verstrekt jaarlijks een subsidie voor de uitvoering van het
programma Betrekken bij Groen. Dit programma richt zich op de ondersteuning van groene
vrijwilligers in de provincie Noord-Holland. Dit programma bestaat in zijn huidige vorm sinds
2013 en is recent geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de doeltreffendheid van deze
jaarlijkse subsidie aan dit programma ruim voldoende is. Er is een aantal aanbevelingen voor
verdere verbetering van het programma. Deze worden door ons college overgenomen. De
evaluatie wordt aan Provinciale Staten gezonden.
Daarnaast zijn in het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ aanvullende middelen (€
100.000,- per jaar voor de periode 2020-2023) vrijgemaakt voor het programma Betrekken bij
Groen. In de brief aan Provinciale Staten wordt toegelicht op welke wijze ons college deze
middelen wil besteden.

34

Evenementensponsoring: Brief GS aan PS inzake niet opnieuw in de commissie EFB brengen
uitgangspunten evenementensponsoring (C-agenda EFB 2-12-2019)

35

Financien: Vaststelling legesverordening 2020 en tarieventabel 2020 (A-agenda EFB 2-12-2019)
Toelichting:

4

Nummer

Omschrijving
De legesverordening 2017 is geactualiseerd. De tarieven opgenomen in de tarieventabel is een
1ste aanzet gedaan om te komen tot kostendekkende tarieven. De tarieven worden de komende
2 tot 3 jaren gefaseerd verhoogd en op een kostendekkendniveau gebracht. De verwachting is
dat met name de tarieven genoemd in de hoofdstukken 1, 3 en 5 van de tarieventabel de
komende jaren worden verhoogd. Ingaande 1 januari 2020 worden er voor de
vergunningsaanvragen in het kader van de Luchtvaartwet(Wlv) en natuurbeschermingswet(Nbw)
voor het eerst leges geheven. In de tarieventabel is onder hoofdstuk 1 een vrijstelling voor de
leges opgenomen voor vergunningsaanvragen voor de bouw- en aanlegkosten van
zonnecollectoren en -panelen.

36

Inkoop: Brief GS aan PS inz. Concept profiel nieuwe dienstauto's (b-agenda EFB 2-12-2019)

37

MRA: reactie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0 (A-agenda RWK 25-11-2019)

38

Openstelling POP3 onderdeel Jonge landbouwers 2019 (C-Agenda NLG 25 november 2019)
Met dit besluit wordt de POP3 subsidieregeling voor het onderdeel Jonge Landbouwers
opengesteld van 2 december tot 7 februari 2020 17:00 uur, met een subsidieplafond van
€280.000,-. Tevens wordt het onderdeel Jonge landbouwers in Uitvoeringsregeling POP3
gewijzigd om de uitvoering van het POP3 te verbeteren.

39

Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 12 november
2019 (B-Agenda NLG 25 november 2019)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-2019, Provinciale
Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.

40

Wijzigingen in project Verbinding A8-A9 (B-agenda M&B 2-12-2019)
Het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! leidt tot een aangepaste aanpak van het project
Verbinding A8-A9. In de aanpak om te komen tot een landschapsplan Stelling van Amsterdam /
Verbinding A8-A9 komt klimaatadaptatie nu prominenter naar voren, wordt onderzoek gedaan
naar een tunnelvariant en wordt een variant met een verdiepte ligging uitgewerkt. Gelijktijdig
start een onderzoek naar maatregelen om de leefbaarheid voor omwonenden van de N203 in
Krommenie te verbeteren, inclusief een participatietraject. Tenslotte start een onderzoek naar de
aansluiting van Krommenie en Assendelft op openbaar vervoer en fiets.

41

Wonen: brief Voorkeursrichting Stationsgebied Haarlem (C-Agenda RWK 25-11-2019)

42

Mobiliteit: Brief OV Ombudsman 3e kwartaalrapportage en persbericht (C-agenda M&B 2-122019)

43

Financien: voordracht vaststelling nazorgheffing stortplaatsen 2020 (A-agenda EFB 2-12-2018),

44

Wonen: vragen PVV aan Gemeente Velsen over statushouders en asielzoekers (C-agenda RWK
25-11-2019)

45

Mobiliteit: Brief GS aan PS inzake eindbeeld Regionaal 0V Toekomstbeeld 2040 (C-agenda M&B
2-12-2019)

46

Financien: Brief GS aan PS inz. actualiseren reglement en beleggingstatuut nazorgfonds gesloten
stortplaatsen (c-agenda 2-12-2019)
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Omschrijving
Naar aanleiding van de managementletter van de accountant en de gewijzigde adviesrelatie met
de vermogensbeheerder worden het reglement en het beleggingsstatuut van het Fonds nazorg
gesloten stortplaatsen geactualiseerd.

47

Financien: Voordracht Financiële Verordening 2019 (A-agenda EFB 2-12-2019)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS
vergadering van 16 december 2019.

Toelichting:
In de financiële verordening worden de regels gegeven die op grond van de artikelen 216, 217
en 217a van de Provinciewet door provinciale staten moeten worden vastgesteld.
Daarnaast zijn aanvullend een aantal provinciale regels opgenomen voor goed financieel beheer.
48

Financien: Voordracht laatste Begrotingswijziging 2019 (A-agenda EFB 2-12-2019 en
waarschijnlijk A-agenda M&B 2-12-2019 en NLG 25-11-2019)
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar
beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de
verwachte inkomsten en uitgaven in 2019 op basis van de huidige verwachtingen.

49

Mobiliteit: Brief bedrijfsleven maakt zich zorgen om bereikbaarheid (C-agenda M&B 2-12-2019)

50

Brief en beantwoording vragen Stikstof uit technische briefing 31 oktober jl.

51

Brief GS aan PS inz. Beantwoording openstaande vragen begroting 2020 (PS 11-11-2019)

52

Wonen: Monitor Woningbouw 2019 (C-agenda RWK 25 nov 2019)
De monitor woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de Noord-Hollandse
woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit op korte en langere termijn en de
ontwikkelingen in de woningbehoefte (prognoses). Het doel van de monitor is het inzichtelijk
maken van de ontwikkelingen, om zo nodig bij te sturen.

53

Wonen: Subsidie stationsgebied Heerhuhowaard (C-agenda RWK 25 nov 2019)
De gemeente Heerhugowaard staat aan het begin van een grootschalige herinrichting van het
stationsgebied waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers worden verbeterd. Ook worden er woningen
gebouwd en komen er voorzieningen voor reizigers en bezoekers van het gebied. De gemeente
steekt samen met ontwikkelaars veel geld in het gebied en heeft de provincie gevraagd het
financiële tekort voor de eerste fase voor haar rekening te nemen.

54

Mobiliteit: Brief GS eindbeeld Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 (C-agenda M&B 2 dec 2019)

55

Omgevingsdiensten: Gewijzigde de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek geactualiseerd aan relevante regelgeving
Op verzoek van de deelnemers is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek geactualiseerd aan relevante regelgeving. De bestuursorganen van de
betreffende deelnemers moeten nu zelfstandig besluiten tot wijziging. Provinciale Staten wordt
gevraagd toestemming te verlenen aan deze wijziging.
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56

Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 29 oktober 2019
(B-Agenda commissie NLG 25 november)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-2019, Provinciale
Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.

57

Auditopvolging: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 september 2019 (C-agenda NLG
en RWK 25/11 en EFB en M&B 2-12-2019)
Auditopvolging is een instrument om naar aanleiding van bevindingen en aanbevelingen van de
externe Accountant, de Randstedelijke Rekenkamer en Concerncontrol verbeteringen
systematisch door te voeren. Het dient tevens als sturings- en verantwoordingsinstrument van
het management naar het provinciaal bestuur. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de
auditstuurgroep, GS en PS.

58

Bestuur: Brief GS aan PS inz. Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht
Noord-Holland 2020 (c-agenda EFB 2-12-2019)

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
GS hebben deze regeling vastgesteld, zodat de provincie gemeenten en regio’s de komende drie
jaren wederom financieel kan ondersteunen bij bestuurskrachtversterking. Gemeenten en regio’s
kunnen subsidie aanvragen voor een zestal activiteiten, zoals het uitvoeren van een
bestuurskrachtonderzoek, het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of het
organiseren van regionale bijeenkomsten voor raadsleden ten behoeve van het bevorderen van
de regionale samenwerking.
59

Bestuur: Brief GS aan PS inz. verkenning grenscorrectie Spaarndam (c-agenda EFB 2-12-2019)

60

Financien: Voordracht tot wijziging van de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010
(A-agenda EFB 2-12-2019)
Behandelvoorstel:
Adviseren aan PS over de wijziging van de Grondwaterheffingsverordening 2010.
De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 16 december 2019.

Toelichting:
Op grond van de verordening wordt er door de provincie Noord-Holland
een belasting geheven voor het onttrekken van grondwater. De
Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010 is aan herziening toe.
Belangrijkste inhoudelijke wijzigingsvoorstel is dat er geen belasting wordt
geheven bij onttrekkingen van minder dan 25.000 kubieke meter. Deze
vrijstelling geldt nu bij onttrekkingen van minder dan 12.000 kubieke meter.
61

Algemeen: Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing van
kandidaten voor decentrale politieke partijen (t.k.n. presidium 16-12-19)

62

Omgevingsdiensten: Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord (A-Agenda 25 november 2019)
Op verzoek van de deelnemers is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NoordHolland Noord geactualiseerd aan relevante regelgeving. De bestuursorganen van de betreffende
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deelnemers moeten nu zelfstandig besluiten tot wijziging. Provinciale Staten wordt gevraagd
toestemming te verlenen aan deze wijziging.

63

PS Fryslân: Motie (vreemd) aangenomen over de afschaffing van de verhuurdersheffing
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Inleiding
In het presidium van 15 april 2019 is de spreektijdregeling PS 20192023 en de spreektijdregeling Statencommissies 2019-2023
besproken. De uitgangspunten zoals gehanteerd in eerdere
Statenperiode zijn daarbij gehandhaafd met de afspraak om de
spreektijdregelingen na enige tijd te evalueren. In het presidium van 9
september jl. is afgesproken de evaluatie nog dit jaar te agenderen in
het presidium en daarbij tevens aandacht aan afgesplitste fracties te
geven.
Met dit memo worden de uitgangspunten voor de huidige
spreektijdregeling op een rij gezet, de eerder gemaakte afspraken in
het presidium over afgesplitste fracties en wordt verzocht om de
ervaring en verbeterpunten van de spreektijdregelingen in de eigen
fractie te bespreken en de uitkomsten aan de griffie mee te geven.

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- kennis te nemen van de uitgangspunten van de huidige
Spreektijdregeling voor PS en spreektijdregeling voor
commissies (inclusief bijlagen);
- kennis te nemen van de gemaakte afspraken m.b.t. de
spreektijdregelingen voor afgesplitste fracties;
- in de eigen fracties de ervaringen en verbeterpunten met de
spreektijdregelingen te bespreken en de uitkomsten hiervan aan
de griffie mee te geven;
- in de volgende vergadering van het presidium bespreken of er
aanpassingen in de spreektijdregelingen moeten worden
doorgevoerd.
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Uitgangspunten spreektijdenregeling Statenvergadering
De berekening van de spreektijdregeling van PS is gebaseerd op een
gemiddelde Statenvergadering van 5 uur.
De vastgestelde uitgangspunten betreffen verder:
 vijf minuten basisspreektijd per fractie en twee minuten per
fractielid;
 kleine fracties (maximaal twee leden) krijgen bij PS-vergaderingen
van vijf uur tien minuten spreektijd;
 bij vergaderingen die op méér of minder dan de gemiddelde 5 uur
zijn geraamd, bijvoorbeeld 8 uur, krijgt elke fractie naar rato van de
eigen spreektijd per uur vermenigvuldigt met het aantal geplande
vergaderuren, spreektijd toebedeeld1;
 de spreektijd voor GS is vastgesteld op 2/5e deel van de ingenomen
spreektijd voor PS per agendapunt. Deze tijd wordt dus tijdens de
vergadering vastgesteld en de totaaltijd varieert dus per vergadering;
 naast de PS- en GS-spreektijd is er de zogenaamde ‘technische tijd’
(schorsingen, diner etc.) De technische tijd is de tijd die overblijft na
de berekening van de spreektijd van PS en GS. Hier valt ook de tijd
voor actualiteiten, Vragenuur, interpellaties, moties vreemd onder.
In bijlage 1 is de spreektijdverdeling per fractie terug te vinden voor
diverse aantallen vergaderuren van een Statenvergadering.
Een analyse van de spreektijden laat zien dat kleinere fracties met name
bij vergaderingen waar een langere vergadertijd wordt afgesproken in
het nadeel zijn en grotere fracties in het voordeel. Voor de 10
vergaderuren waarop de spreektijd voor de vergaderingen van 11 en 18
november 2019 op was gebaseerd kregen eenpersoonsfracties 4
minuten meer t.o.v. de 10 minuten spreektijd bij vijf vergaderuren
(+40%) en fracties met negen leden kregen 23 minuten meer t.o.v. de
23 minuten bij vijf vergaderuren (+100%).
Op basis van een analyse van de laatste vijf Statenvergaderingen met de
Algemene Beschouwingen (2015 t/m 2019), valt op te maken dat deze
op 1 jaar na allemaal met een uitloopvergadering gepaard zijn gegaan
en dat de kleinere fracties veelal volledig door hun spreektijd zijn
gegaan terwijl grotere fracties veelal (ruim) voldoende spreektijd over
hadden. In bijlage 3 is het overzicht van de gebruikte spreektijden bij
deze vergaderingen opgenomen.

1

Berekening per uur op basis van de spreektijdregeling van PS bij vijf vergaderuren.

(5 minuten + 2 minuten per fractielid / 5 uur = eigen spreektijd per uur)
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Uitgangspunten spreektijdenregeling Statencommissies
Voor de verdeling van de spreektijd over de fracties zijn de volgende
uitgangspunten vastgesteld:






De basisspreektijd per fractie is 5 minuten, de resterende
minuten zijn verdeeld op basis van het behaalde
stemmenpercentage.
De aftrek van de spreektijd voor ‘diversen’ of technische tijd
bedraagt factor 2,5 van de totaal beschikbare tijd (of circa 25%
van de totaal beschikbare tijd).
De gedeputeerde krijgt voor zijn/haar beantwoording circa 2/5e
deel van de totale spreektijd voor commissieleden.

Op basis van hun tijdsplanning kunnen commissievoorzitters de
regeling toepassen op een vergadering met een lengte van 3 uur, 3,5
uur óf 4 uur. In principe staan vergaderingen ingepland voor 3,5 uur.
De uitwerking van de tijdsverdeling voor een vergadering van een
Statencommissie is als volgt:
Spreektijdverdeling

3 uur

3,5 uur

4 uur

Totaal beschikbare tijd

180 min.

210 min.

240 min.

Aftrek voor diversen2

45 min.

53 min.

60 min.

Blijft beschikbaar aan totale
spreektijd

135 min.

157 min.

180 min.

Waarvan voor commissieleden

98 min.

112 min.

129 min.

Waarvan voor gedeputeerden (ca.

37 min.

45 min.

51 min.

commissievergadering

2/5 totaal commissieleden)

In bijlage 2 is de spreektijdverdeling per fractie terug te vinden voor
diverse aantallen vergaderuren van een commissievergadering.
Afspraken spreektijdregeling afsplitsingen bij fracties

2

Onder aftrek voor diversen (de “technische tijd”) vallen: de opening en

mededelingen, spreektijd van de voorzitter, tijd bestemd voor insprekers, de
rondvraag, interrupties.
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In het presidium van 15 april 2015 zijn afspraken gemaakt over de
verdeling van spreektijden als zich afsplitsingen van fracties voor doen.
Het presidium heeft destijds besloten dat de verdeling van de spreektijd
van afgesplitste fractie(s) én die van de originele fractie gebaseerd
wordt op de verdeling van subsidies over afgesplitste en originele
fracties, zoals vastgelegd in de Subsidieverordening fractiebijdragen
Noord-Holland.
In het geval van de fractie Baljeu krijgt deze fractie 1/9e deel van de
spreektijd van de originele fractie (Forum voor Democratie). De
originele fractie (FvD) houdt 8/9e deel van de spreektijd over.
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Bijlage 1. SPREEKTIJDEN 2019-2023 - Spreektijden PS voor 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13 uur vergaderen

(op volgorde van grootte fracties)
Fractie

GL (9)
VVD (9)
FvD (8)
D66 (6)
PvdA (6)
CDA (4)
PvdD (3)

4 uur
minimale
duur!

5 uur**

6 uur

7 uur

8 uur

10 uur

11 uur

12 uur

13 uur

23 min.
23 min. *
20 min.***
17 min.
17 min.
13 min.
11 min.

28 min.
28 min.
25 min.
20 min.
20 min.
16 min.
13 min.

32 min.
32 min.
28 min.
24 min.
24 min.
18 min.
15 min.

37 min.**
37 min.
33 min.
27 min.
27 min.
21 min.
18 min.

46 min.

51

55

60

41 min.

45

49

53

11 min.

13 min.

15 min.

18 min.

22 min.

24

26

29

18 min.
18 min.
16 min.
14 min.
14 min.
10 min.
10 min.
(9+1)
10 min.
(9+1)
10 min.
(9+1)
10 min.
(6+4)
10 min.
(6+4)

11 min.

13 min.

15 min.

18 min.

22 min.

24

26

29

10 min. *
(7+3)
10 min.
(7+3)

10 min.
(8+2)
10 min.
(8+2)

10 min.

11 min.

14 min.

15

17

18

10 min.

11 min.

14 min.

15

17

18

10 min.
(7+3)
3 min. ***
179 min.

10 min.
(8+2)
3 min.
209 min.

10 min.

11 min. **

14 min.

15

17

18

Totaal PS

10 min.
(6+4)
2 min.
152 min.

4 min.
237 min.

4 min.
273 min.

5 min.

6

6

7

Spreektijd GS
(2/5e PS)

Ca. 61 min.

Ca 95
min.

Ca 109
min.

Ca 136
min.

Ca 163

Ca 177

Totaal

27 min.

Ca. 84
min.

Ca 149

Technische tijd

Ca. 72
min.

240 min.

300 min.

360 min.

420 min.

480 min.

PVV (3)
SP (3)
CU (1)
50PLUS/PVDO
(1)
DENK (1)
Baljeu (afspl. 1)

49 min.

67 min.

46 min.
34 min.
34 min.
26 min.
22 min.

51
37
37
29
24

55
41
41
31
26

60
44
44
34
29

**Vergaderduur van 5 uur is
uitgangpunt van berekening
voor andere vergaderduren.
**Berekening is als volgt bij
een Statenvergadering van
8 uur:
 Voorbeeld GL: 23 min voor
een vergadering van 5 uur
/ 5 = 4,6 per uur x 8 uur =
37 minuten (afgerond).
 Voorbeeld DENK: 7 min.
netto spreektijd voor een
vergadering van 5 uur /5 =
1,4 per uur x 8 uur = 11
minuten (afgerond).

*** Afgesplitste fractie

88 min.

98 min.

340 min.

124 min.
600 min.

373

138 min.
660

407

150 min.
720

443

Fractie Baljeu krijgt 1/9e deel
van de spreektijd van FvD
houdt 8/9e deel van de
spreektijd.

160 min.
780

* Berekening is als volgt bij een Statenvergadering van 5 uur:
 Voorbeeld VVD: 5 min. basis + 2 min. x 9 zetels = 23 minuten.
 Voorbeeld CU: 5 min. basis + 2 min. x 1 zetel= 7 min. netto spreektijd, + 3 min voor de aanvulling tot het minimum van 10 minuten.
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Bijlage 2. Spreektijdverdeling o.b.v. spreektijdenregelingen Statencommissies 2019-2023

Fractie
GroenLinks

VVD

FvD (8/9e deel)

D66

PvdA

CDA

PvdD

PVV

SP

ChristenUnie
50+ / PvdO
Denk
Fractie Baljeu
(afsplitsing, 1/9e
deel)
GS (ca. 2/5e deel
van spreektijd)

Vergadering
van 3 uur

Vergadering
van 3,5 uur

Vergadering van
4 uur

Verkiezingen 2019 in
%

11 minuten
(5 +6
minuten

13 minuten
(5+8 minuten)

15 minuten
(5+10 minuten)

14,5 %

10 minuten
(was 11
minuten)
(5+6
minuten)

11,5 minuten
(was 13
minuten)
(5+8 minuten)

14 minuten
(was 16
minuten)
(5+11 minuten)

15,3 %

9 minuten
(5+4
minuten)

10 minuten
(5+5 minuten)

12 minuten
(5+7 minuten)

9,9 %

9 minuten
(5+4
minuten)

10 minuten
(5+5 minuten)

12 minuten
(5+7 minuten)

9,8 %

8 minuten
(5+3
minuten)

9 minuten
(5+4 minuten)

10 minuten
(5+5 minuten)

6,8 %

7 minuten
(5+2
minuten)

8 minuten
(5+3 minuten)

9 minuten
(5+4 minuten)

6,1 %

7 minuten
(5+2
minuten)

8 minuten
(5+3 minuten)

9 minuten
(5+4 minuten)

5,6 %

7 minuten
(5+2
minuten)

8 minuten
(5+3 minuten)

9 minuten
(5+4 minuten)

5,0 %

6 minuten
(5+1 minuut)

6 minuten
(5+1 minuut)

7 minuten
(5+2 minuten)

7 minuten
(5+2 minuten)

3,1 %

6 minuten
(5+1 minuut)

7 minuten
(5+2 minuten)

6 minuten
(5+1 minuut)

7 minuten
(5+2 minuten)

2,4 %

11 minuten
(5+6
minuten)

1 minuut
(1/9e van 11
minuten FvD)
37 minuten

13 minuten
(5+8 minuten)

1,5 minuten
(1/9e van 13
minuten FvD)
45 minuten

16 minuten
(5+11 minuten)

15,3 %

7 minuten
(5+2 minuten)

2,8 %

2 minuten
(1/9e deel van
16 minuten FvD)

n.v.t.

51 minuten

n.v.t.
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Bijlage 3. Spreektijden bij PS-vergaderingen met algemene beschouwingen 2015-2019

2015
Statenvergadering met spreektijd voor 7 vergaderuren
09-

VVD

D66

PvdA

PVV

SP

CDA

GL

PvdD

50+

CU-

ONH

Start

38

35

27

24

24

21

18

15

10

10

10

Eind

3

15

12

15

1

13

0

4

0

0

0

11-

2015

SGP

4 fracties door de spreektijd (waarvan 3 eenpersoonsfracties)
Uitloopvergadering met spreektijd voor 5 vergaderuren
16-

VVD

D66

PvdA

PVV

SP

CDA

GL

PvdD

50+

CU-

ONH

Start

27

25

19

17

17

15

13

11

10

10

10

Eind

19

6

8

17

8

13

5

4

9

10

10

11-

2015

SGP

2016
Statenvergadering met spreektijd voor 8 vergaderuren (geen uitloop)
14-

VVD

D66

PvdA

PVV

SP

CDA

GL

PvdD

50+

CU-

ONH

Start

43

40

30

27

27

24

21

18

11

11

11

Eind

5

1

8

9

0

2

0

5

0

0

11

11-

2016

4 fracties door de spreektijd (waarvan 2 eenpersoonsfracties)

SGP

2017
Statenvergadering met spreektijd voor 11 vergaderuren, inclusief uitloopvergadering.
06-

VVD

D66

PvdA

PVV

SP

CDA

GL

PvdD

50+

CU-

ONH

Start

59

55

42

37

37

33

29

24

15

15

15

Restant

26

33

26

34

19

22

14

9

5

1

0

11-

2017

SGP

Bij Uitloopvergadering 1 uur extra spreektijd (dus in totaal 12 vergaderuren) uit coulance met
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Uw contactpersoon

presidium

dhr E. Krijgsman

Kopie aan

AD/STG

Telefoonnummer +31235143288
krijgsmane@noord-holland.nl

Betreft: Evaluatie technische informatievoorziening Statenleden via
sectormanagers

Memo

Inleiding
In het presidium van 18 december 2017 is om tegemoet te komen aan
de wens van een aantal Statenleden om rechtstreeks vragen te kunnen
stellen aan ambtenaren, op initiatief van de voorzitter het besluit
genomen dat Statenleden telefonisch rechtstreeks (technische) vragen
(tussendoor) kunnen stellen aan sectormanagers. De procedure zou op
proef voor een jaar gevolgd worden, maar in december 2018 is
afgesproken de proef met een jaar te verlengen en eind 2019 te
evalueren.
Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld:
- kennis te nemen van de conclusie van lichte evaluatie die over
de werkwijze bij de sectormanagers is uitgezet;
- in de eigen fracties de ervaringen en verbeterpunten met de
werkwijze telefonisch rechtstreeks technische
informatievoorziening op te vragen bij sectormanagers te
bespreken en de uitkomsten hiervan aan de griffie mee te
geven;
- in de volgende vergadering van het presidium bespreken of er
aanpassingen in de werkwijze doorgevoerd moeten worden.

Afgesproken werkwijze technische informatievoorziening
Technische vragen tussendoor
Een Statenlid kan met een sectormanager bellen over vragen
tussendoor. Het kan daarbij alleen gaan om technische vragen, bv.
uitleg bij een bepaalde tabel in een beleidsstuk. Daartoe krijgen
Statenleden de beschikking over een telefoonlijst met namen en
functies. Deze lijst is beschikbaar gesteld via de besloten Statensite.
Weet de sectormanager het antwoord op een vraag niet, dan gaat hij het
na en belt vervolgens het Statenlid terug. De sectormanager informeert
vervolgens de bestuursadviseur van betreffende gedeputeerde.
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Het gaat dus om mondelinge vragen, die ook mondeling beantwoord
worden. Het antwoord wordt niet ook nog schriftelijk bevestigd. Dat
daarmee niet alle Statenleden over precies dezelfde informatie
beschikken, is inherent aan deze werkwijze. Juist door te bellen, kan
snel en efficiënt antwoord op de vraag en mogelijke vervolgvragen
worden gegeven.
Benadrukt is dat het niet kan gaan om politieke vragen. Deze dienen te
worden gesteld aan de portefeuillehouders binnen het college van GS.
Het is niet de bedoeling dat de ambtenaren in verlegenheid worden
gebracht door vragen waarop zij het antwoord niet kunnen of mogen
geven.
Technische vragen commissies
Voor technische vragen ter voorbereiding van een onderwerp dat is
geagendeerd voor een commissievergadering (zowel voor de A-, B- als
C-agendapunten) gelden de volgende afspraken:
- Voor de vergadering op maandag dienen de technische vragen
uiterlijk op de woensdag daarvoor om 12.00 uur bij de
commissieadviseur binnen te zijn;
- Voor de vergadering op donderdag dienen de vragen uiterlijk op
de maandag daarvoor om 12.00 uur bij de commissieadviseur
binnen te zijn;
- De commissieadviseur zet de vragen door naar de gedeputeerde
via de bestuursondersteuner;
- De beantwoording van alle technische vragen wordt
voorafgaand aan de vergadering samengevoegd in één
document dat onder algemene agendadocumenten bij de
agenda in iBabs en op de website wordt gepubliceerd.
Deze werkwijze wordt nu niet geëvalueerd en blijft de praktijk als het
om technische informatievoorziening bij de commissievergadering gaat.

Evaluatie technische vragen tussendoor bij sectormanagers
In afstemming tussen de commissaris van de Koning, de
provinciesecretaris en de Statengriffier heeft een lichte evaluatie van het
instrument plaatsgevonden en zijn de sectormanagers gevraagd naar
hun ervaringen.
Voor deze evaluatie is een mail uitgegaan naar 24 sectormanagers en
voormalige managers, met de volgende vragen:
 Bent u de afgelopen twee jaar wel eens gebeld door een Statenlid?
 Zo ja, hoe vaak was dat ongeveer?
 Zo ja, werd er inderdaad alleen een technische vraag gesteld of
werd er (ook) een politieke vraag gesteld?
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Als u ervaring heeft met dit instrument, moet er iets aan veranderd
worden of niet?
Krijgt u wel eens mondelinge vragen van Statenleden, bv. in de
wandelgangen van een commissievergadering?

Reacties
 18 managers hebben gereageerd: 8 van de directie Beleid; 3 van de
directie Beheer & Uitvoering (B&U); 6 van de directie Concernzaken
(CZ) en 1 van de stafadelingen
 14 daarvan hebben nog nooit een telefoontje van een Statenlid
gehad (5 van Beleid; 3 van B&U; 5 van CZ en 1 van de staf)
 De 4 die wel telefonisch contact hebben gehad zijn 3 managers van
Beleid (resp. ongeveer 5 keer, 4 keer en 1 keer contact) en 1 van
Concernzaken (sectormanager Communicatie; gemiddeld ongeveer
1 keer per maand)
 De vragen waren in alle gevallen technisch en niet politiek
 Degenen die hier iets over gezegd hebben vinden het allemaal een
goed instrument en willen er niets aan veranderen. Eén manager
suggereert om het uit te breiden naar senioren (de deskundige of
dossierhouder binnen een sector)
 5 managers (2 van Beleid; 2 van Concernzaken en 1 van B&U) geven
aan wel eens in de wandelgangen van een commissievergadering
benaderd te worden. Daarbij worden nooit politieke vragen gesteld
Conclusie
Het instrument wordt weinig gebruikt, maar bevalt de sectormanagers
(die er ervaring mee hebben) goed. Het wordt gebruikt waar het voor
bedoeld is: technische vragen tussendoor. Er is destijds bewust voor
gekozen om deze vragen via de sectormanagers te laten lopen. Het is
dan ook niet logisch om dit uit te breiden naar een grotere groep
collega’s, zoals een van de managers suggereert. De hoeveelheid
vragen, en de werkbelasting die daaruit voorkomt, geeft hiertoe op dit
moment ook geen enkele aanleiding.
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Uw contactpersoon

Presidium

dhr E. Krijgsman

Kopie aan

AD/STG

Bijlagen:
Telefoonnummer +31235143288
krijgsmane@noord-holland.nl

Betreft: Voorstel tot wijziging Subsidieverordening fractiebijdragen
Noord-Holland 2015

Memo

Inleiding
Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant bij het opstellen
van het rapport van bevindingen subsidieverantwoordingen
fractievergoedingen provincie Noord-Holland over de periode 15 maart
2018 tot en met 14 maart 2019 worden twee wijzigingsvoorstellen op
de subsidievoorstellingen voorgesteld.
De eerste wijziging betreft het aanpassen van de verordening op de
bestaande praktijk om de voorschotten tweemaal per jaar uit te keren,
in plaats van viermaal per jaar. De tweede wijziging betreft een voorstel
om in jaren van Provinciale Statenverkiezingen de subsidieperiode te
verlengen tot en met de datum van de afscheidsvergadering van PS voor
niet-terugkerende fracties.
Voorstel:
Aan het presidium wordt voorgesteld:
- de voorliggende Statenvoordracht tot wijziging van de
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 voor
bespreking door te geleiden naar de commissie Economie,
Financiën en Bestuur van 20 januari 2020 en vervolgens ter
besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten op 3
februari 2020.

2 december 2019
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2019

Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 9 december 2019
Onderwerp: Wijziging van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015
Kenmerk:
Bijlagen:
- Ontwerpbesluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 3 februari 2020 tot wijziging
van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015.

1.

Inleiding

De Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 is toe aan actualisatie. De
voorliggende wijziging heeft als doel om de verordening aan te passen op twee punten.
2. Toelichting
De twee aan te passen punten betreffen de volgende voorgestelde wijzigingen
1. De bestaande praktijk dat het voorschot tweemaal per jaar wordt uitbetaald in plaats
van viermaal per jaar. Voorgesteld wordt om deze praktijk nu te regelen in de
verordening.

2. Het subsidiejaar eindigt op 14 maart. Elke vier jaar zijn er Provinciale

Statenverkiezingen, en de afscheidsvergadering van Provinciale Staten daarna, vinden
soms op een later tijdstip plaats dan deze datum.

Indien een fractie na verkiezingen niet terugkeert in Provinciale Staten, krijgt zij geen
subsidie meer. Door middel van de voorgestelde wijziging kunnen gemaakte kosten

tussen 14 maart en de datum waarop de afscheidsvergadering van Provinciale Staten
plaatsvindt worden betrokken bij de subsidievaststelling van het voorgaande

subsidiejaar. Hiermee wordt ondervangen dat fracties rechtmatige kosten zelf moeten
dragen.

1

2019

3.

Financiering, communicatie en (burger)participatie

De aanpassingen zullen nauwelijks financiële gevolgen hebben.

4.

Proces en procedure

Het besluit wordt na vaststelling door PS bekendgemaakt via het Provinciaal Blad op overheid.nl.
De geconsolideerde tekst van de verordening zal terug te vinden zijn in de regelingenbank op
overheid.nl.

5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Het Presidium

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

dhr. E. Krijgsman, griffier

2

2019

Ontwerpbesluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [datum] tot wijziging van de
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015
Nr.
Provinciale Staten van Noord-Holland;
Gelezen de voordracht van het presidium van [datum];
Gelet op artikel 33 Provinciewet,
besluiten:
ARTIKEL I

De Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 wordt als volgt gewijzigd:
A

Artikel 8, eerste lid, komt te luiden:

1. Bij de subsidieverlening wordt bepaald dat op 1 april en 1 oktober een voorschot wordt
betaald van 50% van het verleende subsidiebedrag, onder verrekening van eventuele

vorderingen die voortvloeien uit besluiten tot subsidievaststelling over voorgaande jaren.
B

In artikel 11a wordt, onder vernummering van het tweede tot het derde lid, een lid ingevoegd,
luidende:

2. Indien een fractie na verkiezingen niet terugkeert in provinciale staten, worden rechtmatige

kosten, gemaakt tussen 14 maart en de datum waarop de afscheidsvergadering van provinciale
staten plaatsvindt, betrokken bij de subsidievaststelling over het voorgaande subsidiejaar.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin het wordt geplaatst, waarbij

a. artikel I, onderdeel A, terugwerkt tot 15 maart 2017;
b. artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot 15 maart 2019.

Haarlem,
Provinciale Staten voornoemd,
A.Th.H. van Dijk, voorzitter
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K. Bolt, griffier
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2019

Toelichting
A

Het voorschot wordt tweemaal per jaar uitbetaald. Deze praktijk wordt nu geregeld in de
verordening.
B

Het subsidiejaar eindigt op 14 maart. De Provinciale Statenverkiezingen, en daarmee de
afscheidsvergadering van Provinciale Staten, vinden soms op een later tijdstip plaats.
Indien een fractie niet terugkeert in Provinciale Staten, krijgt zij geen subsidie meer.

Door middel van deze wijziging kunnen gemaakte kosten tussen 14 maart en de datum waarop
de afscheidsvergadering van provinciale staten plaatsvindt worden betrokken bij de

subsidievaststelling van het voorgaande subsidiejaar. Hiermee wordt ondervangen dat fracties
rechtmatige kosten zelf moeten dragen.
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dhr E. Krijgsman

Kopie aan

AD/STG

Telefoonnummer +31235143288
krijgsmane@noord-holland.nl

Betreft: Verlenging accountant controle fractiebijdragen

Memo

Inleiding
In het presidium van 17 december 2018 is besloten dat aan Van Ooijen
Accountants N.V. ondershands een nieuwe opdracht kon worden
verstrekt voor het doen van onderzoek naar de besteding en
verantwoording van de subsidies aan de ondersteuningsstichtingen van
de fracties van Provinciale Staten (controle subsidie fractiebijdragen)
voor één jaar, met de mogelijkheid om twee keer met een jaar te
verlengen.
Met dit memo wordt voorgesteld om gebruik te maken van de eerste
verlenging, tot en met de controle van de subsidie fractiebijdragen over
het boekjaar 2020-2021.
Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld :
 te besluiten om de huidige opdracht aan Van Ooijen
Accountants N.V. uit Haarlem voor het doen van onderzoek naar
de besteding en verantwoording van de subsidies aan de
ondersteuningsstichtingen van de fracties van Provinciale Staten
voor de eerste keer met één jaar te verlengen.
Verlenging contract
In december 2018 is door het presidium gekozen voor een contract van
één jaar, met de mogelijkheid tot twee keer met één jaar verlengen. Op
deze manier zou het nieuwe presidium desgewenst kunnen overstappen
op een nieuwe accountant, én werd geborgd dat de huidige accountant
het rapport van bevindingen over het boekjaar 2018-2019 goed kon
afronden. Het huidige contract loopt tot juli 2020, en bevat in ieder
geval de controle over het boekjaar 15 maart 2019 tot en met 14 maart
2020.
Met een verlenging is ook de controle voor het boekjaar 2020-2021
belegd bij Van Ooijen Accountants N.V. Of gebruik gemaakt wordt van
een tweede verlenging kan het presidium zich eind 2020 uitspreken.

27 november 2019
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Uw contactpersoon

Presidium

dhr E. Krijgsman

Kopie aan

AD/STG

Telefoonnummer +31235143288
krijgsmane@noord-holland.nl

Betreft: Scholingsbudget voor PS- en duo-leden en aanvraag fractie
Forum voor Democratie

Memo

Inleiding
Op 4 maart jl. heeft PS de verordening rechtspositie politieke
ambtsdragers vastgesteld. In artikel 11 van deze verordening is
vastgelegd dat voor Statenleden en duo-commissieleden € 5000,- per
lid per benoemingsperiode beschikbaar is als vergoeding voor
scholingskosten. Deze scholing is niet-partijpolitiek georiënteerd en is
gericht op de vervulling van de functie van de ambtsdrager of het duocommissielid. De fractie van Forum voor Democratie heeft bij de
voorzitter van PS een verzoek ingediend voor niet-partijpolitieke
scholing voor de eigen Statenleden en duo-commissieleden.
Met dit memo wordt u nader geïnformeerd over het scholingsbudget
voor Statenleden en duo-commissieleden op basis van de verordening
op de rechtspositie, wordt u voorgesteld het verzoek van de fractie FvD
om van een deel van dit budget gebruik te maken te accorderen en
wordt voorgesteld besluiten over gebruik van het scholingsbudget in de
toekomst te mandateren aan de commissaris van de Koning als
voorzitter van Provinciale Staten.
Voorstel:
Aan het presidium wordt voorgesteld:
- kennis te nemen van het beschikbare scholingsbudget voor
Statenleden en duo-commissieleden o.b.v. de verordening
rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Holland;
- te besluiten om de aanvraag van de fractie van Forum voor
Democratie van niet-partijpolitieke debattrainingen voor de
eigen Statenleden en duo-commissieleden te accorderen;
- te besluiten om de commissaris van de Koning als voorzitter van
Provinciale Staten te mandateren om beslissingen te nemen over
toekomstige aanvragen voor het gebruik van het
scholingsbudget door Statenleden en duo-commissieleden.

14 november 2019
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Scholingsbudget
Niet-partijpolitiek georiënteerde scholing die gericht is op de vervulling
van de functie van een Statenlid of duo-commissielid, kan voor
vergoeding in aanmerking komen. De kosten van deze scholing, die
door of namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden, komen
voor rekening van de provincie.
Als een Statenlid of duo-commissielid scholing wenst die niet door of
namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden, dient hij daartoe
een gemotiveerde aanvraag in bij de commissaris van de Koning, via de
Statengriffier. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie
en een kostenspecificatie.
De maximale scholingsvergoeding voor scholing die niet door of
namens de provincie wordt aangeboden of verzorgd, bedraagt € 5000,per benoemingsperiode. Provinciale Staten (het presidium) hebben de
mogelijkheid om hier gemotiveerd van af te wijken als handhaving van
het maximum onredelijk is. De kosten van dergelijke scholing komen
voor rekening van de provincie als deelname naar oordeel van
Provinciale Staten van belang is in verband met de vervulling van de
functie.
Partijpolitieke scholing komt nooit voor vergoeding door de provincie in
aanmerking. De inhoud van de scholing is bepalend of deze al dan niet
partijpolitiek georiënteerd is. Wanneer scholing verzorgd wordt door
een politieke partij, betekent dat niet automatisch dat die scholing
partijpolitiek georiënteerd is.
Om voor kostenvergoeding in aanmerking te komen, moet gemotiveerd
worden dat het gaat om functiegerichte scholing. Scholing is
functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en
vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Scholing is
partijpolitiek georiënteerd als zij geheel of gedeeltelijk tot doel heeft
betrokkene op te leiden in het gedachtegoed van de desbetreffende
partij. Een door een partij verzorgde communicatietraining is
bijvoorbeeld functiegericht als de gegeven lessen algemeen toepasbaar
zijn; indien deze communicatietraining erop is gericht de beginselen
van de partij zo effectief mogelijk uit te dragen, is zij eerder als
partijpolitiek aan te merken.
De afspraken hierover zijn vastgelegd in artikel 11 van de verordening
op de rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Holland.
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Verzoek fractie Forum voor Democratie
De fractie van Forum van Democratie heeft op basis van artikel 11 van
de verordening op de rechtspositie politieke ambtsdragers NoordHolland de volgende aanvraag voor gebruik van een deel van dit
scholingsbudget ingediend bij de commissaris van de Koning:

Als nieuwe en relatief onervaren fractie zouden we dit budget graag
aanwenden om onze 8 Statenleden en 1 DUO-commissielid drie
debattrainingen te laten volgen bij het Renaissance Instituut, het
wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie. Het betreffen
competentiegerichte trainingen waarin individuele aandacht wordt
gegeven aan presentatie, argumentatie, het opbouwen van een betoog
en doelgericht interrumperen.
Wij willen graag benadrukken dat het competentiegerichte trainingen
betreft zonder partij-ideologische insteek. Het doel van de trainingen is
het ontwikkelen van de competentie debatteren van onze Statenleden
en DUO-commissielid.
De kosten van deze driedaagse debattrainingen bedragen €750,- per
persoon. Voor onze 8 Statenleden en 1 DUO-commissielid komt het
totale bedrag op €6750,-.
Advies:
Het betreft hier een compleet verzoek in lijn met de geldende
regelgeving. Formeel moet het Presidium op dit verzoek besluiten.
Het onderscheid tussen partijpolitiek en niet-partijpolitiek ziet er op toe
dat de scholing ten behoeve van de invulling van de functie moet zijn,
en van algemene aard.
De aanvraag is op dit punt voldoende gemotiveerd en voldoet daarmee
aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het beschikbare
scholingsbudget per Statenlid en duo-commissielid.

Mandateren toekenning scholingsbudget aan commissaris van de
Koning
Het licht in de lijn der verwachting dat meerdere Statenleden en duocommissieleden, al dan niet in fractieverband, de komende jaren
gebruik gaan maken van dit scholingsbudget. Als ieder verzoek eerst
aan het presidium voorgelegd dient te worden voor er een akkoord
gegeven wordt dan kan dit vertragend werken.
Het presidium kan besluiten om de commissaris van de Koning te
mandateren beslissingen te nemen over aanvragen voor gebruik van het
scholingsbudget voor Statenleden en duo-commissieleden.
Indien het presidium hiertoe besluit informeert de cvdK het presidium
altijd achteraf over de genomen beslissing van een aanvraag.
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Inleiding
In dit memo informeert de Statengriffie het presidium over de invulling
van de communicatieactiviteiten voor PS in 2020. Jaarlijks ontvangt het
presidium een korte terugblik op het afgelopen jaar en een voorstel
voor de communicatieactiviteiten voor PS in het nieuwe jaar.
Met dit memo wordt u hierover geïnformeerd en treft u voorstellen voor
aanvullende communicatieactiviteiten in het nieuwe jaar.
Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- kennis te nemen van de korte terugblik op de
communicatieactiviteiten van 2019 en de blijvende
communicatieactiviteiten in 2020;
- te besluiten om het format ‘Gast van de Staten’ in 2020 en in 2021
vijf keer per jaar te organiseren voor Noord-Hollandse gemeenten
en twee keer per jaar ‘Gast van de Staten’ voor inwoners;
- kennis te nemen van de uitgebreidere communicatie-inzet op
social en nieuwe media in 2020.
Aanleiding en korte terugblik 2019
Als basis voor de communicatieactiviteiten dient het door het presidium
op 10 april 2018 vastgestelde communicatieplan “De Staten in beeld”.
De communicatie is gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van
PS bij de inwoners van Noord-Holland. Dit doet de Statengriffie onder
meer door:
 de Statenleden meer in stelling te brengen als gezicht van
PS/provincie in de media en via de eigen communicatiekanalen;
 bewoners, bedrijven, instellingen en scholieren kennis te laten
maken met het werk van PS;
 op de website en via andere communicatiekanalen te laten zien
wat PS doen en waar ze over gaan.
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In 2018 ontwikkelde de communicatieadviseur een aantal nieuwe
activiteiten en voerde deze ook uit, zoals het programma Gast van de
Staten en de ‘PS-besluiten’ als nieuwsbericht na iedere
Statenvergadering. Daarnaast heeft de communicatieadviseur zich bezig
gehouden met jongerenparticipatie, contacten met de pers
onderhouden en promotiemiddelen ingezet rond bijeenkomsten die de
Statengriffie met en voor PS organiseerde. In 2019 heeft de Statengriffie
deze activiteiten voortgezet, en uitgebreid met de online rubriek
Statenlid in beeld.
In de eerste helft van 2019 is communicatie-inzet - buiten de vaste en
bestaande activiteiten - specifiek gericht geweest op de installatie van
de nieuwe commissaris van de Koning, de Statenverkiezingen,
Statenwissel en coalitievorming.
De bestaande activiteiten uit het communicatieplan zet de Griffie in
2020 zo veel mogelijk voort. Voor het format Gast van de Staten stelt
de communicatieadviseur aanpassingen voor. Daarnaast stelt de
communicatieadviseur voor om effectiever social media in te zetten en
te onderzoeken welke andere vormen van nieuwe media ingezet kunnen
worden.
Aanvullende communicatieactiviteiten 2020

Gast van de Staten programma voor gemeenten
Het oorspronkelijke idee van het programma Gast van de Staten is om

bewoners, bedrijven en anderen een kijkje in de keuken te geven van de
provincie Noord-Holland. Daardoor kunnen zij een beter beeld krijgen
van wat PS precies doen. In 2019 is vijf keer het programma Gast van de
Staten georganiseerd. Ondanks dat we regelmatig enthousiaste
inwoners hebben mogen ontvangen, zaten niet alle edities vol. Dat is
jammer, want zowel Statenleden, als de Griffie steken er tijd en energie
in.
Op 30 september vond een speciale editie van Gast van de Staten
plaats. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de gemeente
Uithoorn waren het college van B&W en de gemeenteraad van Uithoorn
te gast. Twee bestuurslagen maakten op een laagdrempelige manier
kennis met elkaar. Vanuit de gemeente werd dit initiatief zeer
gewaardeerd.
Gelet op deze succesvolle Gast van de Staten en het feit dat niet alle
edities, ondanks herhaaldelijke promotie, dit jaar volgeboekt waren zijn
de mogelijkheden verkent om voor 2020 en 2021 Gast van de Staten 5x
per jaar voor gemeenten uit Noord-Holland open te stellen. Op de dag
van een Statenvergadering is dan het college B&W en de gemeenteraad
van een Noord-Hollandse gemeente of een delegatie van colleges en
Raden van een bepaalde regio uit Noord-Holland welkom om
voorafgaand aan de Statenvergadering kennis te maken met
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Statenleden, de commissaris van de Koning en/of een lid van het
college van GS. Aansluitend krijgen zij een rondleiding door paviljoen
Welgelegen en kan een deel van de Statenvergadering worden
bijgewoond. Tijdens dit bezoek wordt verwacht dat twee Statenleden
fungeren als gastheer/vrouw. Het format kan uitgebreid en/of
aangepast worden met een inhoudelijk gedeelte, passend bij behoefte
van de betreffende gemeente of regio.
Op deze manier kan Gast van de Staten een platform worden om twee
bestuurslagen die zoveel met elkaar te maken hebben aan elkaar te
koppelen.
Dit past ook bij de nieuwe communicatiestrategie van de provincie
waarbij inzet is om meer van buiten naar binnen te werken en in
verbinding te staan met haar omgeving.
Het uitnodigen van Gemeenten als Gast van de Staten is getoetst bij de
regiomanagers van de provincie. Zij hebben aangegeven enthousiast te
zijn en actief kandidaten te willen aandragen. Uit een eerste
inventarisatie blijkt dat de reacties vanuit gemeenten bijzonder positief
zijn. Gemeenten vanuit eenzelfde regio geven al aan als delegatie naar
de provincie te willen komen.
Om het oorspronkelijke doel niet uit het oog te verliezen - inwoners
van Noord-Holland aanbieden een kijkje achter de schermen bij PS te
nemen en te kunnen spreken met Statenleden - is het voorstel om Gast
van de Staten twee keer per jaar aan te bieden aan inwoners volgens het
originele format.

Meer gebruik van social media en nieuwe media voor vergroten
zichtbaarheid PS

Social media lenen zich er goed voor om op een toegankelijke manier
het bestaan van PS te legitimeren. Er zijn in de afgelopen jaren al goede
stappen gezet door veel actiever twitter te gebruiken o.a. voor het
aankondigen van vergaderingen en delen van nieuwsberichten van en
over PS. Ook facebook wordt regelmatig ingezet. Maar ook op de
andere social kanalen (Instagram en LinkedIn) van de provincie liggen
kansen om de zichtbaarheid van PS te vergroten én een breder publiek
te bereiken. Dit kan door op de verschillende kanalen van de provincie
te laten zien wat PS doen, waar ze over gaan en wie ze zijn. In bijlage 1
vindt u een uitwerking van de mogelijkheden, waarbij de content per
keer wordt afgestemd op de kanalen.
De zichtbaarheid van PS kan online verder vergroot worden door rond
activiteiten PS vaker en professioneler gebruik te maken van (audio)
visuele content zoals video’s, graphics of bijvoorbeeld podcasts over
het Statenwerk. De communicatieadviseur van Griffie zal in 2020 de
mogelijkheden verkennen om met de School van journalistiek hierin op
te trekken.
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Bijlage 1: inzet Social media #PSNH 2020

Laat zien waar PS
over gaan

Laat zien wat PS doen

Wat

Kanaal

Voorbeelden van

Toelichting

Onderwerpen waarover
PS debatteren en
besluiten

Twitter

Links naar nieuws
en
vergaderingen/com
missies/livestreams

Twitter is het
nieuwskanaal van de
Provincie. Hier delen we
nieuwsberichten over PS
en aankondigingen van
commissies/Statenvergad
eringen.

Facebook
(Jouw NH)

Maak onderwerpen
waar PS over gaan
toegankelijk door
video’s,
facts&figures,
quizjes en
stellingen

Commissies/
Statenvergadering

Instagram

Een kijkje achter de
schermen bij PS
met foto’s, korte
video

Via Facebook wil de
Provincie aan een breed
publiek laten zien wat de
provincie doet en waar zij
over gaat. Daarnaast is het
een platform om inwoners
te vragen hoe zij denken
over bepaalde
onderwerpen.
Via Instagram Stories
kunnen volgers op een
toegankelijke manier zien
wat er gebeurt bij PS en
wie PS zijn.

Werkbezoeken

Twitter

Link naar
nieuwsbericht

Twitter is het
nieuwskanaal van de
provincie. Hier delen we
nieuwsberichten rond
werkbezoeken.

LinkedIn

Link naar
nieuwsbericht

LinkedIn is zakelijk
netwerk van de Provincie.
Laat stakeholders zien wat
PS doen. Dat kan door
berichten over
werkbezoeken te delen.

Instagram

Verslag van
werkbezoek met
foto’s/korte video

Instagram Stories

Twitter

Link naar
nieuwsberichten

Deel nieuwsbericht

Instagram

Verslag met
foto’s/korte video’s

Een kijkje achter de
schermen via Instagram
stories.

Deelname Statenleden
aan evenementen zoals
jongerendebatten/
scholenbezoeken/gast
van de staten/andere
activiteiten

content

Laat zien wie PS zijn

Statenlid in Beeld

Twitter
Facebook
(Jouw NH)

Link naar bericht

Deel bericht
Deel bericht
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Aanleiding
In het presidium van 12 december 2016 heeft u kennis genomen van
het besluit van de werkgeverscommissie om de communicatiefunctie
van de griffie met een halve fte te verhogen. Eén van de gedachten
hierachter is dat meer aandacht voor de zichtbaarheid van Provinciale
Staten in het algemeen een bijdrage zal leveren aan de bij Provinciale
Staten levende wens meer in contact te treden met burgers. Burgers
goed informeren over waar PS over gaan en mee bezig zijn, is immers
de basis van goed contact met de burgers. In dit memo presenteert de
griffie u voorstellen ter verhoging van de algehele zichtbaarheid van
Provinciale Staten (PS).
Voorstel:
Het Presidium wordt voorgesteld om te besluiten:
 de zichtbaarheid te vergroten van Provinciale Staten;
 kennis te nemen van een aantal voorstellen dat hier invulling aan
geeft;
 in te stemmen met uitvoering van deze voorstellen door de
communicatieadviseur van de Statengriffie.
Oplossingsrichtingen
Zichtbaarheid van PS kan op veel verschillende manieren invulling
krijgen:
1. Door de Statenleden meer in stelling te brengen als gezicht van
Provinciale Staten/provincie in de media en via onze eigen
communicatiekanalen.
2. Door bewoners, bedrijven en instellingen te ontmoeten en
kennis te laten maken met het werk van PS. En daarbij ook de
rijke historie van een instituut als de provincie te laten zien. Dit
kan door mensen letterlijk uit te nodigen in huis. Maar ook door
bij hen op bezoek te gaan (de werkbezoeken van de
commissies).

24 maart 2017

1|7

2|7

3. Door op de website en andere communicatiekanalen meer te
laten zien wat PS doet en de communicatiemiddelen van PS uit
te breiden.
In dit memo wordt onderscheid gemaakt tussen het verhogen van de
zichtbaarheid van de Statenleden (1) en van Provinciale Staten in zijn
geheel (2). Hierbij zijn verschillende voorbeelden toegevoegd ter
inspiratie.

Voorstellen
1. Statenleden in de media
De persoonlijke zichtbaarheid van de Statenleden gebeurt uiteraard al
via de communicatiekanalen van de politieke partijen. Vanuit de
Statengriffie kan echter de discussie in Provinciale Staten, de
verschillende standpunten en bijbehorende gezichten van Statenleden
wel meer zichtbaar gemaakt worden. Zij zijn immers de ambassadeurs
van de provincie.
Voorstel 1: Een duo-interview in de krant
Dit kan door middel van een
advertentie met steeds twee
Statenleden die voorstander en
tegenstander zijn van een actueel
onderwerp. Naar voorbeeld van de
gemeente Haarlem waar regelmatig
op de gemeentelijke pagina’s in de
huis-aan-huisbladen een
dubbelinterview staat rond een
actueel onderwerp met steeds twee
andere raadsleden (zie afbeelding
‘rubriek Raad en Daad’). De
advertentie plaatsen we bijvoorbeeld
voorafgaand aan een
commissievergadering in de
dagbladen.
Organisatie en kosten:
Communicatieadviseur interviewt de
statenleden en laat advertentie
opmaken door mediaproducties en
plaatsen in de dagbladen. Kosten
advertentie (1/4 pagina en uitgaande van 6 x per jaar en doordeweeks):
€ 3.234,15 (e xc l. BTW). Jaarlijkse kosten: € 19.404,90 (in 2017 gaat
het om drie advertenties, totale kosten: €9.702,45).
De kosten kunnen worden gedekt uit het budget Bestuurskracht en
burgerparticipatie. Dit budget bedraagt tot en met 2019 in totaal
€94.204,- (- het totaal voor deze Statenperiode).
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Voorstel 2. Statenleden in eigen media
Ook onze eigen communicatiemiddelen kunnen we inzetten om
aandacht te geven aan de rol van PS. Bijvoorbeeld door in Op Dreef
(intern personeelsblad) en het externe kwartaalblad van de provincie,
een Statenlid (elke keer een ander Statenlid) aan het woord te laten over
zijn of haar mooiste plek in Noord-Holland.
Organisatie en kosten: Communicatieadviseur PS maakt in
samenwerking met nieuwsredactie van de provincie de content voor
deze rubriek. Eventuele kosten die gemaakt worden vallen binnen het
budget van de nieuwsredactie (concerncommunicatie).

2. Zichtbaarheid Provinciale Staten (als instituut)

Voorstel 3: Regelmatig een facebookbericht over PS en haar historie.
De provincie, waaronder Provinciale Staten, heeft een rijke historie. Die
tradities en rituelen houden we levend door erover te vertellen. Met
altijd een link naar de huidige realiteit. Deze informatie leent zich goed
voor sociale media, met name facebook. Ook de Dag van de Democratie
in september is een mooie aanleiding om Provinciale Staten in de
schijnwerpers te zetten. Of bijvoorbeeld een bijzondere datum zoals 17
juni 1930, de dag dat Provinciale Staten van Noord-Holland voor het
eerst in het nieuwe provinciehuis vergaderden.
Organisatie en kosten: Communicatieadviseur maakt berichten voor
facebook. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Voorstel 4: Gast van de Staten
Door bewoners, bedrijven en anderen een kijkje in de keuken te geven
van de provincie geven we hen een beter beeld van wat Provinciale
Staten precies doen. Op dit moment organiseren we al de
scholierenbezoeken en het programma van de Nationale Jeugd Raad.
Daarnaast organiseert de provincie ook rondleidingen in Paviljoen
Welgelegen. Het voorstel is om deze activiteiten uit te breiden met het
programma Gast van de Staten.
Zo’n programma kan er als volgt uitzien: Voor aanvang van de
Statenvergadering worden de gasten met een lunch ontvangen door
twee Statenleden en krijgen zij een korte uitleg over hoe een
vergadering werkt en wat er op de agenda staat. De gasten kunnen
vervolgens vanaf de publieke tribune een deel van de vergadering
volgen. De twee Statenleden sluiten het programma na een uur af.
Een aantal provincies, zoals Groningen, Utrecht en Drenthe bieden dit
programma aan. Hun ervaringen variëren. De provincie Utrecht biedt
Gast van de Staten sinds oktober 2016 aan en heeft tot op heden weinig
aanmeldingen. In Drente daarentegen loopt het heel goed. Acht tot tien
keer per jaar ontvangen zij een groep van circa 20 personen.
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Organisatie en kosten: Dit vergt enige voorbereiding van de griffie.
Voorstel is om dit programma te starten na de zomer en door te laten
lopen tot de zomer van 2018. Het programma wordt aangeboden op de
dagen dat PS vergadert. Dat is in het najaar twee keer. De
communicatieadviseur maakt een persbericht. Per keer zijn twee
Statenleden gastheer of gastvrouw. Er zijn alleen kosten verbonden aan
de lunch en deze kunnen worden gedekt uit het budget catering PS.
Evaluatie vindt plaats na de zomer van 2018.

3. Meer nieuws PS
Voorstel 4. Meer nieuws op website en eigen twitteraccount
Daarnaast is er voldoende ruimte om op onze eigen website het eigen
karakter van PS meer te benadrukken. Door het plaatsen van
nieuwsberichten op de homepage van Provinciale Staten. Waaronder
elke maand een nieuwsbericht van de vergadering van Provinciale Staten
inclusief de besluiten (en amendementen en moties) die zijn genomen.
Op dit moment heeft PS geen eigen twitteraccount. Zij maakt
(sporadisch) gebruik van de twitteraccount van de provincie. Het
hebben van een eigen twitteraccount versterkt echter de mogelijkheden
van PS om zich meer te profileren. Het biedt ook de mogelijkheid om
een twitterfeed te plaatsen op de homepage van PS. In dit overzicht
kunnen we niet alleen een overzicht geven van de twitterberichten van
PS zelf maar van iedereen die twittert met #PSNH. In de bijlage enkele
voorbeelden van (onderdelen van) websites van andere provincies.
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Organisatie en kosten: Communicatieadviseur actualiseert in
samenwerking met nieuwsredactie de homepage van PS en maakt een
twitteraccount voor PS aan. Daarna plaatst de communicatieadviseur
nieuwsberichten en twittert hierover. Hier zijn geen extra kosten aan
verbonden.

Samengevat
De voorgestelde activiteiten op een rijtje:
1. Zes keer per jaar (in 2017 drie keer) een duo-interview met
statenleden in de dagbladen.
2. Statenleden in kwartaalblad en/of Op Dreef met bv een rubriek
‘Mijn mooiste plek in Noord-Holland’.
3. Facebook berichten over historie van PS.
4. Het programma Gast van de Staten na zomer 2017 starten.
5. Meer nieuws op de website en een eigen twitteraccount.

24 maart 2017| Memo

6|7

Bijlage: Voorbeelden van zichtbaarheid Provinciale Staten andere
provincies

Voorbeeld 1: PS Zuid-Holland met gezicht statenleden op
overzichtspagina, eigen twitteraccount en nieuws.

Voorbeeld 2: twitteraccount PS Utrecht
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Voorbeeld 3: Onder Staten Actueel publiceert PS Noord-Brabant haar
besluiten

Voorbeeld 4: Rubriek Uitgelicht op website PS Limburg
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Inleiding
Jeugdparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van de jongeren en
komt de kwaliteit van beleid en leefomgeving ten goede. Om de jeugd
al vroeg met de provincie politiek in aanraking te laten komen is
jeugdparticipatie een belangrijk speerpunt voor de provincie NoordHolland. In de vorige Statenperiode ontwikkelde een werkgroep
verschillende activiteiten die de jeugdparticipatie ten goede kwam. Er is
een aantal pilots uitgevoerd. Daaruit zijn verschillende succesvolle
activiteiten ontstaan die deze Statenperiode voortgezet worden.
De huidige werkgroep Jeugdparticipatie bestaat uit de Statenleden
Sandra Doevendans (PvdA), Wilma van Andel (CDA), Emre Kanik (D66),
Anouk van Gielen (GroenLinks), Miriam van Meerten-Kok (VVD) en wordt
ondersteund door de communicatieadviseur van de Statengriffie. De
werkgroep is opgericht met als doel te komen tot voorstellen om de
activiteiten jeugdparticipatie te bevorderen in 2020-2023.
Met dit memo wordt u geïnformeerd over de doorlopende activiteiten
jeugdparticipatie, deels bekostigd uit het communicatiebudget van de
provincie, en ontvangt u nieuwe en aanvullende voorstellen van de
werkgroep waarvoor aanvullende financiering vanuit het PS-budget
wordt aangevraagd.
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Voorstel:
Het Presidium wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van de bestaande activiteiten
jeugdparticipatie en de continuering van het
scholierenprogramma “Baas van de provincie”;
- Kennis te nemen van de aanvullende voorstellen van de
werkgroep om jeugdparticipatie in 2020-2023 te
bevorderen:
- continueer het NJR Jeugddebat Provinciestrijd
- faciliteer, net als de andere provincies, de provinciale
voorrondes van de Op weg naar het Lagerhuis

jeugddebatten

-

- start met een pilot jeugdparticipatie, uitgewerkt door
jongeren i.s.m. de werkgroep.
Te besluiten om bij de eerstvolgende Begrotingswijziging de
extra financiering van 140.200,- voor jeugdparticipatie bij
te ramen voor de jaren 2020-2023 om de activiteiten NJRjeugddebat Provinciestrijd en Op weg naar het Lagerhuis
jeugddebatten te organiseren

Toelichting
1. Huidige situatie: wat doet de provincie nu al aan
jongerenparticipatie?
Participeren kan op verschillende manieren en niveaus van
betrokkenheid: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en
(mee) beslissen1. De provincie onderneemt op verschillende manieren
en niveaus activiteiten om jongeren te betrekken bij de provincie. Zo
organiseert de afdeling Communicatie in samenwerking met ProDemos
het scholierenprogramma “Baas van de provincie” en organiseert de
Statengriffie het NJR-jeugddebat in samenwerking met jongerennetwerk
NJR. De activiteiten zijn interactief en aan te passen aan verschillende
opleidingsniveaus. De provincie streeft hierbij naar een goede regionale
spreiding van deelnemende scholen.
1.1. Scholierenprogramma “Baas van de provincie”
De provincie werkt mee aan het ProDemos scholierenprogramma ‘Baas
van de Provincie”. Doel van dit programma is zoveel mogelijk jongeren
van verschillende onderwijsniveaus te bereiken en hen kennis te laten
maken met de provincie. Het scholierenprogramma ‘Baas van de
provincie’ bestaat uit verschillende onderdelen: scholierenbattles, het
provinciespel en gastlessen.

1

Participatieladder, Roger Hart (1992)
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1. Scholierenbattles

Tijdens de scholierenbattles strijden groepjes scholieren van
verschillende scholen met elkaar om het beste idee. Een expert van de
provincie komt op school vertellen over een provinciaal project of
vraagstuk. Een groepje scholieren gaat daarmee aan de slag en bedenkt
een oplossing of ontwerp. Hoe zorg je voor minder afval? Wat is het
slimste ontwerp voor een brug of een tunnel? Verschillende scholen van
het voortgezet onderwijs doen mee. Voor de finale komen de leerlingen
naar het provinciehuis in Haarlem. Ze geven advies en presenteren hun
ontwerp of oplossing voor een jury. De beste oplossing wint.

2. Provinciespel

De provincie nodigt leerlingen uit om samen met hun klas een bezoek
te brengen aan het provinciehuis in Haarlem. Hier spelen ze onder
leiding van een medewerker van ProDemos het provinciespel. Tijdens
het spel bouwen de leerlingen hun eigen provincie. Zij gaan op de stoel
van een Statenlid zitten, in de Statenzaal van de provincie NoordHolland. Ze richten zelf politieke partijen op en overleggen over de
inrichting van Noord-Holland.

3. Gastles

Scholieren leren op hun eigen school hoe de politiek werkt. Met elkaar
bepalen de leerlingen het provinciebeleid en stellen ze vast hoe groot
de rol van de provincie op verschillende onderwerpen moet zijn.
Leerlingen kijken tijdens de les ook naar de gevolgen van hun keuzes.
Lukt het ze bijvoorbeeld om binnen de begroting te blijven? Kunnen ze
het samen eens worden? Ambtenaren van de provincie verzorgen deze
lessen.
1.2. NJR Jeugddebat - Provinciestrijd
NJR jeugddebat is een intensievere en langdurigere vorm van
jeugdparticipatie dan de onderdelen van het scholierenprogramma
“Baas van de provincie. Het is een succesvolle methode om jongeren
mee te laten denken over provincie beleid. Jongeren gaan elk jaar zelf
aan de slag met een provinciaal vraagstuk. In de aanloop naar de
Provinciestrijd op het provinciehuis volgen jongeren een intensief
voorbereidingstraject op hun school, waarin ze worden getraind en
gecoacht door jonge vrijwilligers van NJR. Tijdens de Provinciestrijd op
het provinciehuis werken de jongeren een case, in samenwerking met
een beleidsambtenaar van de provincie, verder uit en pitchen deze case
aan een jury bestaande uit Statenleden en de commissaris van de
Koning. De provincie acht het hierbij van groot belang dat
deelnemende jongeren uit verschillende regio’s komen en diverse
onderwijsachtergronden hebben.
Het jeugddebat in het provinciehuis is een voorronde van het Nationaal
Jeugddebat. Noord-Hollandse jongeren worden tijdens deze dag
geselecteerd voor de nationale jeugddebatten in de Tweede Kamer.
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Quotes jongeren over het NJR Jeugddebat 2018:
“ Ik vind het heel belangrijk om mijn mening te laten horen”
“Je hebt echt je stem kunnen laten horen aan belangrijke mensen”

Doelgroep en bereik huidige activiteiten per
jaar
Wat

Doelgroep

Scholierenbattles

Voortgezet
Onderwijs

Provinciespel
Gastles

NJR Jeugddebat

MBO

MBO en
Voortgezet
Onderwijs
Voortgezet
Onderwijs

Bereik per
jaar (t/m
15 nov
2019)

Niveau van
betrokkenheid

700
jongeren

Informeren

300
jongeren

Informeren

800
jongeren

Informeren

60
jongeren
per jaar

Informeren,
adviseren en
raadplegen

Tabel 1: Overzicht doelgroep en bereik huidige activiteiten
jeugdparticipatie per jaar
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2. 2020-2023: Uitbreiding activiteiten
Met de huidige activiteiten bereikt de provincie dat jongeren op een
interactieve manier geïnformeerd worden over de provincie
(scholierenprogramma en NJR- jeugddebat). Op kleine schaal
raadpleegt de provincie jongeren en adviseren jongeren op hun beurt
de provincie (NJR-jeugddebat). Vooral op de participatieve vormen
coproduceren en (mee)beslissen kan de provincie Noord-Holland nog
stappen zetten. Om de participatie te bevorderen wil de werkgroep
jeugdparticipatie het huidige aanbod continueren en uitbreiden met een
pilot bedacht vanuit jongeren zelf. Ook stelt de werkgroep voor weer
deel te nemen aan de debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis.
2.1. Continuering NJR Jeugddebat- De Provinciestrijd
Omdat concerncommunicatie eenmalig (2019) het NJR Jeugddebat heeft
gefinancierd bestaat de kans dat:
1) Noord-Holland komende jaren geen deelnemers meer aandraagt aan
de nationale jeugddebatten in de Tweede Kamer.
2) het de komende jaren ontbreekt aan een succesvolle methode in
Noord-Holland om jongeren te laten meedenken over provincie beleid.
Daarom stelt de werkgroep het Presidium voor om geld vrij te maken
voor continuering van de jeugddebatten in de periode 2020-2023.
2.2. Op weg naar het Lagerhuis Jeugddebatten
Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van
Nederland. Jaarlijks doen er zo’n 200 scholen mee en wordt gezocht
naar het grootste speechtalent van Nederland. De landelijke finale
wordt uitgezonden op televisie op NPO 2. De organisatie ligt in handen
van Het Debatbureau in samenwerking met BNN VARA. Er worden in het
voorjaar voorrondes gespeeld in alle provincies. Provincies faciliteren
dit. Provincie Noord-Holland is de enige provincie waar sinds 2016
geen voorronde meer plaats vindt. De afgelopen jaren vonden daarom
voorrondes plaats in gemeentehuizen van Noord-Hollandse gemeenten.
Door het faciliteren van provincie voorrondes maken jongeren op een
interactieve manier kennis met de provincie Noord-Holland en provincie
vraagstukken. De provincie biedt jongeren op deze manier ook een
platform om hun politieke vaardigheden te ontwikkelen.
De werkgroep stelt voor om de Noord-Hollandse voorronde van Op weg
naar het Lagerhuis Jeugddebat komende jaren te faciliteren.

Wat verwachten we van Statenleden bij alle activiteiten?

De activiteiten stimuleren ontmoeting en dialoog tussen jongeren en
Statenleden. We vragen Statenleden de jeugdparticipatie activiteiten te
omarmen en vragen hierbij steun en inzet. Bij het Provinciespel en het
NJR Jeugddebat dienen Statenleden een actieve rol te spelen. Aan het
eind van het Provinciespel schuift een Statenlid aan om met de
leerlingen in gesprek te gaan over zijn of haar werk. Bij het NJR
Jeugddebat de Provinciestrijd vormt een aantal Statenleden samen met
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de commissaris van de Koning de jury die de winnende case selecteert.
Aanwezigheid van een aantal Statenleden is ook gewenst gedurende de
dag.
2.3. Door jongeren te ontwikkelen pilot
In plaats van zelf nieuwe activiteiten te ontwikkelen, die wellicht minder
aansluiten bij de behoefte van jongeren, wil de werkgroep aan jongeren
vragen wat de provincie kan doen om de participatie van jongeren te
vergroten en dan met name met als doel adviseren, coproduceren en
(mee) beslissen. Dit gaat de werkgroep doen door jongeren tijdens het
NJR Jeugddebat De Provinciestrijd een case te laten uitwerken over
jeugdparticipatie.
De werkgroep zal het Presidium over de voortgang informeren en
mogelijk met een inhoudelijk voorstel met de daarbij benodigde
financiering komen.

3. Benodigde financiering 2020-2023
Aan het Presidium vraagt de werkgroep Jeugdparticipatie om middels
bijraming van de PS-budgetten de kosten voor het NJR-Jeugddebat de
Provinciestrijd en Op weg naar het Lagerhuis voor de jaren 2020 tot en
met 2023 te financieren.
De sector communicatie financiert uit het beschikbare
communicatiebudget van de provincie in de jaren 2020 tot en met 2023
het scholierenprogramma ProDemos.
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Activiteiten

Kosten 2019

Kosten
2020

Cumulatieve
kosten
Statenperiode
2020-2023

Scholierenbattles
(financiering door
sector
communicatie)

€ 1.300

€ 1.300

Provinciespel
(financiering door
sector
communicatie)

€ 16.240

€
16.240

€ 64.960

Gastles
belastingbazen
(financiering door
sector
communicatie)

€ 5.920
(eenmalig voor
materiaal)

-

-

Kosten ten laste
sector communicatie

€ 42.460

NJR Jeugddebat – De
provinciestrijd
(vanaf 2020
financiering door PS
budgetten)

€ 19.000
(eenmalige
financiering
door sector
communicatie)

€
19.000

€ 76.000

-

€
16.050

€ 64.200

Kosten ten laste PS
budgetten

-

€
35.050

€ 140.200

Totale kosten
jeugdparticipatie

€ 42.460

€
52.590

€ 210.360

Op weg naar het
Lagerhuis
(financiering door PS
budgetten)

17.540

€ 5.200

€ 70.160

Tabel 2. Overzicht kostenverdeling activiteiten Jeugdparticipatie


De activiteiten Jeugdparticipatie vragen naast financiering ook
personele inzet van de medewerkers Statengriffie.
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Aan

Uw contactpersoon

presidium

Mw. S. Neeskens

Kopie aan

AD/STG

Telefoonnummer
neeskenss@noord-holland.nl

Betreft: Terugkoppeling werkgroep samenwerking GS & PS en
burgerparticipatie

Memo

Inleiding

In het presidium van 14 oktober 2019 is de werkgroep samenwerking PS &
GS ingesteld. Dit naar aanleiding van het coalitieakkoord “duurzaam
doorpakken” waarin wordt gesproken over het verbeteren van de
samenwerking binnen Provinciale Staten en met het college en het
besluitvormingsproces toegankelijker maken.
Op 2 december 2019 heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden met
de leden van deze werkgroep. Hierin is van gedachte gewisseld over hoe
deze werkgroep invulling te gaan geven.
Met dit memo wordt aan het presidium teruggekoppeld hoe de
startbijeenkomst is verlopen en wat het voorstel van de werkgroep is
om hieraan verdere invulling te geven.
Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- te besluiten om naast de werkgroep samenwerking GS & PS een
aparte werkgroep burgerparticipatie in te stellen;
- in de eigen fracties de vraag uitzetten wie wil deelnemen aan de
werkgroep burgerparticipatie.
- In de eigen fracties (die nog niet vertegenwoordigd zijn)
nogmaals de vraag uitzetten wie wil deelnemen in de werkgroep
samenwerking PS & GS om meer variatie in de samenstelling te
creëren.
Toelichting
De leden van de werkgroep samenwerking GS & PS hebben op 2
december jl. een startbijeenkomst gehad. Tijdens deze bijeenkomst is
door de leden aangegeven wat zij van deze werkgroep verwachten en
wat het doel is. Hieruit kwam naar voren dat er verschillende gedachten
en ideeën zijn over hoe deze werkgroep vorm te geven. Wat vooral naar
voren kwam is dat het onderwerp burgerparticipatie zeer belangrijk
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wordt gevonden, en dat daarvoor ook veel aandacht moet zijn. Op de
vraag of burgerparticipatie aan het onderwerp samenwerken GS & PS
kan worden toegevoegd is de wens uitgesproken om deze twee
onderwerpen afzonderlijk van elkaar te benaderen. Een dubbele focus
binnen de werkgroep is niet gewenst, aldus de werkgroepleden. Dit
betekent dat de wens er ligt om een aparte werkgroep
burgerparticipatie in te stellen. Binnen de in te stellen werkgroep
burgerparticipatie moet ook aandacht besteed worden aan hoe GS
hierbij te betrekken.
Daarnaast is er aangegeven om de werkgroep samenwerking GS & PS
verder vorm te gaan geven. Dit wil men doen door informatie op te
halen bij zowel de huidige Statenleden als de Statenleden uit de vorige
periode middels een nog op te stellen enquête. Naar aanleiding van de
enquête kan er een analyse gemaakt worden waar de knelpunten zitten.
De leden van de werkgroep willen ook aan het Presidium vragen om
binnen de fracties te bespreken of er ook andere Statenleden plaats
willen nemen in de werkgroep samenwerking GS & PS zodat in de
werkgroep zowel voldoende Statenleden uit de coalitie als voldoende
Statenleden uit de oppositie zitting hebben.
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Concept-besluitenlijst Agendacommissie
Datum

07-11-2019

Tijd

16:30 - 18:00

Locatie

Commissiekamer 2

Voorzitter

Mw. S. Kocken

Omschrijving

1

Opening en mededelingen

Aanwezige leden: mw. R.P.M. Kocken (voorzitter), mw. S.S. Doevendans (voorzitter
EFB), dhr. F. Zoon (plv. voorzitter EFB), mw. C.R. Larson (voorzitter M&B), mw. N.M.
van der Waart (voorzitter NLG), mw. M. van Meerten-Kok (beoogd voorzitter cie.
M&B), dhr. E. Jensen (plv. voorzitter RWK).
Aanwezig van de griffie: dhr. E. Krijgsman (adviseur Agendacie.), mw. K. Bolt
(Statengriffier), mw. M. de Zwart (adviseur EFB), mw. M. van Boheemen (adviseur
RWK), dhr. M. Admiraal (adviseur NLG).
Afwezig: dhr. M.C.A. Klein (plv. voorzitter M&B), dhr. M.C. Steeman (voorzitter
RWK), mw. W. Koning-Hoeve (plv. voorzitter NLG).
Mededelingen
- Er is afmelding ontvangen van dhr. Klein (plv. voorzitter M&B), mevrouw
Koning (plv. voorzitter NLG) en dhr. Steeman (voorzitter RWK). Vanuit de
griffie zijn mw. Neeskens (adviseur M&B) en mw. Spoor (adviseur
Rekeningencie.) afwezig.

2

Vaststellen agenda

3

Vastellen besluitenlijst en overzicht actiepunten
- De concept-besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

4

Terugblik (uitloop) commissievergaderingen 14 en 17 oktober en 28 oktober
en 31 oktober

-

-

De concept-agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Er wordt per commissie teruggeblikt.

NLG:
 Opmerkingen aangaande het voorzitterschap zullen (indien nodig) in
een volgende vergadering besproken worden vanwege de afwezigheid
van mw. Koning die de NLG vergaderingen van 14 en 31 oktober heeft
voorgezeten.
 De vergaderingen zijn verder goed verlopen. Op 14 oktober waren veel
insprekers en toehoorders aanwezig vanuit de agrarische sector.

Er zijn wel zorgen over de informatievoorziening van GS aan de
commissie. Dit gaat o.a. over:
- Technische vragen Formule 1 die niet/ onvoldoende beantwoord zijn;
- Kwaliteit van de technische briefing F1 en beantwoording vragen;
- Geen antwoord van GS op het verzoek van de Agendacommissie om
tijdig de ongelakte WOB-stukken F1 in te kunnen zien. (De voorzitter van
GS heeft wel telefonisch uitleg gegeven aan de Statengriffier);
- De gelakte WOB-stukken zijn pas openbaar gepubliceerd op de dag
van de commissievergadering. Gerichte vraag om ongelakte stukken kon
daardoor pas ná de commissievergadering;
 Aan het college van GS wordt door de Agendacommissie teruggegeven
dat verwacht wordt dat op een schriftelijk verzoek (per mail) van de
Agendacommissie ook een schriftelijke reactie van GS terug komt. Dit
moet ook in de toekomst praktijk worden in voorkomende gevallen.
 De Agendacommissie besluit om in de volgende vergadering op basis
van een tijdspad van uitgevraagde informatie door PS en opgeleverde
beantwoording van GS te bespreken of actief aan GS een verzoek
gedaan wordt voor de werkwijze met betrekking tot
informatievoorziening en beantwoording van openstaande technische
vragen.
- Bijvoorbeeld doordat GS actief aangeeft dat beantwoording meer tijd
vraagt en waarom beantwoording langer tijd nodig heeft.


EFB:
 De vergadering liep goed. Bij het B-agendapunt Sponsoringsbeleid is
gebruik gemaakt van een nieuwe debat manier. Er ontstond zowel
onderling als met GS veel discussie. De commissie wil het stuk weer
terug in de commissie om te beoordelen wat GS met de opmerkingen
hebben gedaan. De gedeputeerde wilde dit niet toezeggen zonder eerst
met GS te overleggen. Er is nu veel tijd besteed aan dit bespreekpunt.
De nieuwe debat manier wordt wel als positief ervaren, maar in de
toekomst is het raadzaam om een vaste behandeltijd van bijvoorbeeld
één uur af te spreken. Ook zal gekeken worden of de vraagstelling toch
anders moet.
RWK:







In de vergadering van 14 oktober verving gedeputeerde Stigter
zowel de commissaris van de Koning als gedeputeerde Loggen.
Enkele vragen zijn daardoor niet (voldoende) beantwoord en
schriftelijke beantwoording wordt pas op vrijdag 8 november
verwacht.
De Agendacommissie dringt erop aan dat beantwoording van
openstaande vragen na een commissievergadering spoediger
beantwoord dienen te worden, mede voor een goede voorbereiding
van de Statenleden voor de Statenvergadering.
Verder zijn de vergaderingen van 14 oktober en 17 oktober goed
verlopen.

M&B:
 De voorzitter concludeert dat er veel nieuwe leden zijn, wat zorgt
voor een informatie achterstand. Technische briefings zijn een
middel om hierin te voldoen en daarvoor komt op donderdagavond
12 december een masterclass met vier briefings.
 Bij de bespreking van het OV-toekomstbeeld wil de commissie ook
op een later moment nog sturing geven terwijl daar in de verdere
planning en in het opgenomen tijdspad geen ruimte meer voor lijkt.
Dit kan tot spanningen leiden.

5

Voorbereiding commissievergaderingen 25 november en 2 december
- De concept – agenda’s zijn op 7 november toegevoegd aan de
vergaderstukken.












6

NLG: Een overzichtelijke vergadering, met voorafgaand een briefing
over Bodem en een bespreking van de werkgroep met de
Randstedelijke Rekenkamer over de voortgang van het onderzoek over
VTH en Tata Steel. Op de agenda staan twee voordrachten die technisch
van aard zijn (wijzingen Gemeenschappelijke Regelingen
omgevingsdiensten).
RWK: Heeft voorafgaand een technische briefing over woningbouw en
heeft voor de start van de vergadering aandacht voor de ‘Orange the
world campagne’. Op de agenda staat de voordracht over de MRAagenda 2.0.
EFB: Op de agenda staan 8 voordrachten op de A-agenda, een groot
deel hiervan is financieel-technisch van aard. De verwachting is dat dit
in één commissievergadering kan worden afgerond.
M&B: Op de agenda één A-agendapunt, Nota infrastructurele
kapitaalgoederen. Voorafgaand aan de vergadering is een korte
ambtelijke toelichting hierop voorzien. Op verzoek van de fractie FvD is
een brief inzake PDENH van de C- naar de B-agenda verplaatst.
Bij RWK, EFB en M&B zullen de plaatsvervangend voorzitters de
vergaderingen in goede banen gaan leiden. Mede in het kader van het
trainingstraject van de (plv.) commissievoorzitters.
Er wordt een algemene opmerking gemaakt over het aantal technische
briefings. Mogelijk zijn er onderwerpen die zich ervoor lenen te gaan
werken met e-learning. De Agendacommissie merkt op dat het een
nadeel is dat via e-learning geen vragen gesteld kunnen worden, en dat
na het eerste jaar van PS in nieuwe samenstelling het aantal briefings
waarschijnlijk zal afnemen.

Memo - Vertrouwelijke werkwijze bij BOT-overleggen
 De Agendacommissie heeft kennis genomen van de toelichting op
het BOT-overleg inclusief de stukken en aanbevelingen die zijn
overgedragen uit de vorige Statenperiode;
 De Agendacommissie besluit dat BOT-overleggen een meerwaarde
hebben, maar geeft daarbij aan dat dit alleen in een vroegtijdig
stadium van een (beleids-)traject kan in, in de beeldvormende fase
(1e ‘B’ van het BOB-traject). De in het memo opgenomen





uitgangspunten voor een BOT-overleg vormen de basis voor een
toetsingskader om te bepalen of een BOT-overleg (op verzoek van
een gedeputeerde) hieraan voldoet;
In de volgende vergadering wordt het toetsingskader geagendeerd
en na vaststelling door de Agendacommissie doorgestuurd naar het
college van GS;
De Agendacommissie besluit dat reeds ingeplande BOT-overleggen
doorgang kunnen vinden.
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Memo -Besloten vergaderen in commissies De Agendacommissie heeft kennis genomen van het memo
werkwijze vergaderen in beslotenheid, en besluit de in dit memo
opgenomen werkwijze te hanteren.
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Indeling commissies; verzoek onderbrengen -Circulaire Economie- bij de
commissie EFB
 De Agendacommissie heeft kennis genomen van het verzoek van
gedeputeerde Pels om het beleidsterrein circulaire economie te
verplaatsen van de commissie M&B naar de commissie EFB, en
neemt kennis van het besluit van het presidium van 24 juni 2019
over de indeling van de Statencommissies.
 De Agendacommissie besluit dat het wijzigen van de
commissieagenda’s op dit moment nog niet opportuun is, maar dat
na 1 jaar een evaluatie van het functioneren van de commissieindeling plaats zal vinden.
 Voor de opbouw van de commissie-agenda zal afstemming
plaatsvinden. Mocht bijvoorbeeld een gedeputeerde alleen voor een
rondvraag naar de commissie komen dan kan dit aan het begin van
de vergadering op de agenda geplaatst worden.
 Gedeputeerde Pels zal over het besluit van de Agendacommissie
worden geïnformeerd.

9

Memo -voorstel vergaderdata december 2019 en in 2020.
 De Agendacommissie stemt in met de vergadering van 16 december
2019, en spreekt af dat mw. Kocken deze vergadering als voorzitter
vervangen wordt door dhr. Zoon
 De Agendacommissie stemt in met de planning voor de
vergaderingen in 2020.

10

Rondvraag
-

11

Sluiting vergadering.
-
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Aan

Uw contactpersoon

Presidium

dhr E. Krijgsman/ mw. M. Blom

Kopie aan

AD/STG / CZ/HRM

Telefoonnummer +31235143288
krijgsmane@noord-holland.nl
blomm@noord-holland.nl

Betreft: Bedrijfsgeneeskundige zorg voor statenleden, gedeputeerden
en de commissaris van de Koning

Memo

Inleiding
Sinds de invoering van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers in 2019 is het ook voor politiek ambtsdragers mogelijk
gebruik te maken van bedrijfsgeneeskundige zorg. In dit memo worden
het juridisch kader, de achtergrond, de afspraken met de arbodienst en
de financiële consequenties aangegeven.

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van de informatie in het memo over de
bedrijfsgeneeskundige zorg voor Statenleden, gedeputeerden
en de commissaris van de Koning en de wijze waarop deze
informatie aan de Statenleden wordt gecommuniceerd.

Toelichting
In het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is in artikel
2.3.5 bedrijfsgeneeskundige zorg opgenomen:
 “Gedeputeerde Staten treffen ten laste van de provincie een
voorziening voor bedrijfsgeneeskundige zorg voor de
Statenleden, de gedeputeerden en de commissaris.”
Achtergrond
Gedeputeerden en Statenleden konden voorheen geen aanspraak maken
op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Bij de vervulling van een politiek
ambt is er geen werkgeversrelatie met de provincie. Ingeval van ziekte
is het aan de betrokkene zelf om te bepalen, al dan niet na raadpleging
van een eigen arts, of de ziekte zijn functioneren zodanig beïnvloedt
dat hij moet aftreden of (tijdelijk) ontslag moet nemen.
Wat betreft de commissaris en gedeputeerden kunnen provinciale
staten betrokkene dwingen tot ontslag of aftreden, maar dat is een
ultimum remedium. Vanwege het eenhoofdige karakter van hun functie
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commissaris van de Koning

kennen de commissarissen daarnaast ook nog een procedure voor de
specifieke mogelijkheid van ontslag in verband met ziekte. Maar ook
voor bedrijfsgeneeskundige vragen die geen verband houden met
ontslag, zoals het tegen gaan van burn-outverschijnselen of hoe te reintegreren na ziekte, waren er voor hen geen mogelijkheden.
De commissarissen konden voor de inwerkingtreding van dit besluit wel
aanspraak maken op bedrijfsgeneeskundige begeleiding, maar die
begeleiding was overeenkomstig de voor ambtenaren geldende
voorschriften. Ook zij werden echter weleens geconfronteerd met het
gegeven dat zij niet vielen onder de werkingssfeer van de begeleidingscontracten voor hun ambtenaren. Bovendien is het uitgangspunt bij dit
besluit dat zo min mogelijk wordt verwezen naar ambtelijke
voorzieningen.
Daarom is nu voor alle provinciale politieke ambtsdragers in artikel
2.3.5 opgenomen dat het college van gedeputeerde staten ten laste van
de provincie een voorziening treft voor bedrijfsgeneeskundige zorg.
Vanwege de variëteit aan opties en behoeften is de invulling van deze
zorg aan het college gelaten.
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie NoordHolland 2019
In de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie
Noord-Holland 2019 is in artikel 14 bedrijfsgeneeskundige zorg
opgenomen: de ambtsdrager kan voor bedrijfsgeneeskundige zorg
gebruik maken van de voorzieningen voor ambtenaren.
Invulling bedrijfsgeneeskundige zorg

Wat kan worden aangeboden?

De provincie zorgt voor toegang tot een gecertificeerde bedrijfsarts.
Deze zorgt desgevraagd voor onafhankelijk professioneel, medisch
advies en kan eventueel een uitspraak over arbeids(on)geschiktheid
doen. Verder kan de bedrijfsarts zorgdragen voor verzuimbegeleiding
en begeleiding bij re-integratie als daar behoefte aan is.
Ook kan de bedrijfsarts advies geven over:
- gezond en veilig werken;
- het voorkomen van verzuim en het bevorderen van het herstel;
- preventieve maatregelen.
Er vindt geen terugkoppeling aan de provincie plaats.
Overeenkomst met de arbodienst
Er is een bestaande raamovereenkomst met de Arbodienst Eeuwen &
Prosée, opgesteld voor medewerkers van de provincie.
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De politiek ambtsdragers zijn een specifieke groep, waar geen formele
wetgeving van toepassing is. Het meest praktisch is om de politiek
ambtsdragers ook onder de overeenkomst te laten vallen.
Financieel
In de raamovereenkomst met de arbodienst zijn de volgende all-in
(excl. BTW) tarieven afgesproken:
Bedrijfsarts
€ 150,Bedrijfspsycholoog
€ 105,Bedrijfsmaatschappelijk werker
€ 95,Facturering
De kosten worden voorlopig onder het arbobudget van de sector HRM
(directie Concernzaken provincie Noord-Holland) ondergebracht. Het is
niet aan te geven of en in welke frequentie gebruik gemaakt zal gaan
worden van deze faciliteit. De kosten voor advisering aan politiek
ambtsdragers worden gefactureerd onder een aparte code.
Evaluatie
Eens per twee jaar kan een kwantitatieve evaluatie plaatsvinden: hoe
vaak maakt men gebruik van deze voorziening en wat zijn de kosten
geweest?

Communicatie
Op de besloten Statensite wordt de volgende informatie gepubliceerd:

Informatie voor Statenleden, gedeputeerden en de cdK over
bedrijfsgeneeskundige zorg
Een politiek ambtsdrager valt niet onder de wetgeving voor ambtenaren
en overige werknemers zoals de Wet poortwachter, de Ziektewet of de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een zieke
bestuurder hoeft zich dan ook formeel gezien niet te wenden tot de
bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Maar het staat hem of haar vrij dat
wel te doen en hij/ zij kan er vrijwillig voor kiezen om de arbo-arts te
consulteren. Op grond van het Rechtspositiebesluit hebben politieke
ambtsdragers namelijk ook aanspraak op (vrijwillige)
bedrijfsgeneeskundige zorg.
Arbodienst
Eeuwen & Prosée is de arbodienst van de provincie. De arbodienst biedt
naast de bedrijfsarts ook een psycholoog en de
bedrijfsmaatschappelijk werker.
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(Contactgegevens bedrijfsarts worden op Statensite
gepubliceerd)1

De bedrijfsarts is op maandag en woensdag de hele dag aanwezig. De
locatie voor het spreekuur is Paviljoenslaan 5 in Haarlem.
Voor de aanmelding voor psychologische zorg is een verwijsbrief van de
bedrijfsarts nodig. Deze verwijsbrief vraagt de bestuurder zelf aan via
een e-mail naar de bedrijfsarts met korte uitleg waarom hij/ zij een
verwijzing wilt met vermelding van telefoonnummer. De bedrijfsarts kan
op basis hiervan besluiten direct een verwijsbrief te verstrekken of eerst
contact op te nemen voor meer informatie. De bedrijfsarts kan op basis
van de verkregen informatie overleggen of een andere interventie
misschien meer geschikt is.



(informatie aangestelde GGZ-psychologe)2
(informatie bedrijfsmaatschappelijke werker)3

Er vindt geen terugkoppeling aan de provincie plaats.

1

Enkele gegevens zijn niet in dit memo opgenomen vanwege namen

en contactgegevens die niet openbaar gepubliceerd kunnen worden.
Deze informatie is wel opgenomen in de beschikbare informatie op
de besloten website voor Statenleden.
2
3

Zie voetnoot 1.
Zie voetnoot 1.
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1 16. Brief GS aan PS. Voornemen nevenfunctie gedeputeerde Van der Hoek.pdf

Provincie

Noord-Holland
Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012HR HAARLEM

Uw contactpersoon
mw. iK. Hiemstra
BEL/ES

Telefoonnummer +31235144147

IN6EKOMEN 19NOV. 2019

hiemstraj@noord-holland.nl

111
Verzenddatum

Betreft: Voornemen nevenfunctie

19NOV. 2019
Kenmerk

Geachte leden,

1309964/1309965

Hierbij delen wij u, onder verwijzing naar artikel 40b van de
Provinciewet en de Gedragscode Noord-Holland 201 2, het volgende
mede.

Uw kenmerk

Gedeputeerde Van der Hoek is voornemens toe te treden tot de Raad
van Toezicht van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Noord-Holland (RPC).
Lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het RPC is een nevenfunctie
op persoonlijke titel. De functie is onbezoldigd en reis- en
verblijfkosten worden niet gedeclareerd. De bijeenkomsten van de RPC
vinden gemiddeld drie keer in het jaar plaats en zullen 1,5 tot 3 uur per
vergadering in beslag nemen. De nevenfunctie van gedeputeerde Van
der Hoek zal openbaar gemaakt worden via de website van de
provincie.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

1(’
k\J’
/
pr vinciesecretaris
--

R.

.

Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Deze beslissing is namens gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

www. noord-holland. n 1
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.E.08
NH000i
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1 17. Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen.pdf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

WWW, rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Provincie Noord-Holland (NH)
t.a.v. de griffier
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Kenmerk
2019-0000532220

INGEKOMES 31 6,iï. ECa

Uw kenmerk

Bijlage
1 afschrift van brief

Datum

28 oktober 2019

Betreft

kennisgeving over de aanbieding van de handreiking
integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke
partijen

Hoewel de verkiezingen voor de gemeenteraden, de provinciale staten en de
waterschapsbesturen alsmede de eilandsraadsverkiezingen nog ver weg lijken, is
het vraagstuk van de werving van kandidaten nu reeds vooraanstaand. Om die
reden heb ik de handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale
politieke partijen aangeboden aan de bestuurdersverenigingen van alle landelijk
opererende politieke partijen. Ik heb aangegeven dat de handreiking is te
downloaden van de website www.Dolitiekeambtsdraaers.nl. Om alle decentrale
politieke partijen te bereiken heb ik de handreiking speciaal gepubliceerd op de
website voor lokale politieke partijen fwww.lokalepolitiekeparti1en.nn.
De handreiking kan een nuttige aanvulling zijn op de brief met de aanbieding van
de handleiding basisscan integriteit die ik u in maart van dit jaar toezond.
Voor de inhoud van de aanbiedingsbrief over de handreiking integriteitstoetsing
van kandidaten voor decentrale politieke partijen verwijs ik u gemakshalve naar
de bijlage. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt dat de passages over VOG
en AVG in de handreiking niet van eensluidende toepassing zijn.
De uitrol van de handreiking zal gepaard gaan met onder meer een "roadtour"
door Nederland. Meer informatie daarover zal bekend worden gemaakt op
www.politiekeambtsdraaers.nl. Ik attendeer u erop die informatie te volgen.
Ik vertrouw erop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd om blijvend te werken
aan de instandhouding van integere politieke ambtsdragers. Ook u wens ik toe bij
te dragen aan (de instandhouding van) een sterke en weerbare democratie.
De ministens-sBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Olió i

\
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Aan de in de Eerste en Tweede Kamer vertegenwoordigde
politieke partijen

www.rijksoverheid.nl
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www.twitter.com/minbzk
Contactpersoon
Ronald Bik
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Datum

28 oktober 2019

Betreft

Aanbieding handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor
decentrale politieke partijen.

Hoewel de verkiezingen voor de gemeenteraden in 2022, de Provinciale Staten en
de waterschapsbesturen in 2023 nog ver weg lijken, komt de werving van
kandidaten al dichterbij.
Ik bied u om die reden de geactualiseerde Handreiking integriteitstoetsing van
kandidaten voor decentrale politieke partijen graag aan.^ U kunt de handreiking
downloaden van de website www.politiekeambtsdraaers.nl. Hier vindt u ook
overige informatie over integriteit die voor u relevant kan zijn.
Inhoud handreiking
De Handreiking Integriteitstoetsing gaat in op het wervingsproces van kandidaten
voor de volksvertegenwoordiging. De recent uitgebrachte handleiding Basisscan
concentreert zich op het benoemingsproces van kandidaat-bestuurders.
Deze handreiking faciliteert het gesprek over kwetsbaarheden en
beheersmaatregelen. Er worden daarvoor negen praktische instrumenten
aangereikt: vuistregels integriteit, zeifassessment om volksvertegenwoordiger te
worden, vragenlijst integriteit, antecedentenonderzoek, herkennen van mogelijke
ondermijning, leidraad integriteit selectiegesprek, bewilligingsverklaring,
integriteitsagenda en de zogenaamde dilemmakaarten.
Voor de kandidaat zeif
Ik hecht er aan zoveel als mogelijk bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van het
ambt van politieke ambtsdragers. De primaire verantwoordeiijkheid voor een
zorgvuldige kandidaatstelling ligt bij de betreffende lokale politieke partij (die een
kandidaat wil voordragen) én bij de betreffende kandidaat samen.
Integriteitstoetsing is in eerste instantie in het belang van de kandidaat zelf, om
het risico op integriteitsrisico's door hem- of haarzeif te verkleinen. De toets vindt
plaats vanuit een positieve grondhouding. Tegelijkertijd gaat er onmiskenbaar een

^ Het gaat hier om een update van de eerste versie van deze handreiking uit 2017. Deze
bood de basis voor een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en borging van
integriteitstoetsing in voorbereiding op de kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers.
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preventieve werking van uit als gevolg van de bewustwording op basis van het
goede gesprek met de kandidaat.
Maatwerk in een goed gesprek en de uitgangspunten
Het blijft van groot belang dat er in de opzet en uitvoering van een
integriteitstoets ruimte is voor maatwerk, zodat rekening gehouden kan worden
met de lokale context en de specifieke kenmerken van het ambt als
volksvertegenwoordiger.
Ik benadruk dat het in een mogelijke integriteitstoets door een politieke partij
vooral gaat om het goede gesprek met de kandidaat. Dit is een open gesprek over
integriteit in een politieke context, de dilemma's die je tegen kunt komen en hoe
de kandidaat daarin handelt. In het gesprek komt aan de orde wat mogelijke
kwetsbaarheden zijn die op basis van (door de kandidaat zelf) verstrekte en (door
de gebruiker of eventueel een extern bureau) verzamelde informatie zijn
geconstateerd. Voorts wordt met de kandidaat gesproken over mogelijke
beheersmaatregelen die kunnen worden genomen om risico's te verkleinen. De
procedure rond de integriteitstoetsing dient vooraf voor eenieder transparant te
zijn. Dit tevens met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Het is aan te raden om de uitkomsten vast te leggen in een verslag.

Inbedding in breder integriteitsbeleid
Integriteitstoetsing van een potentiële kandidaat staat niet op zichzelf, maar moet
naar mijn mening zijn ingebed in het breder te voeren integriteitsbeleid dat zowel
voorafgaand aan als gedurende de gehele zittingsperiode voldoende aandacht en
toepassing krijgt.
Vanuit mijn systeemverantwoordelijkheid benadruk ik het belang van adequaat
integriteitsbeleid (o.a. trainingen, gedragscodes, protocollen en
vertrouwenspersonen) bij medeoverheden voor de kwaliteit en integriteit van het
openbaar bestuur. Maar ik doe daarbij ook een beroep op de politieke partijen om
een integriteitsbeleid te voeren.
Een transparante cultuur is hierbij zeer belangrijk, waarin kwetsbaarheden en
signalen op professionele wijze besproken kunnen worden en beheersmaatregelen
een natuurlijk onderdeel van de bedrijfsvoering zijn. Goed voorbeeldgedrag
daarbij is onmisbaar. Integriteitstoetsing en het hanteren van een
integriteitsagenda (zie handreiking) moet als uitvloeisel van die juiste cultuur
mijns inziens genormaliseerd zijn en waarover dan ook eigenlijk veelal weinig
ophef hoeft te zijn.
Ondermijning
De aanpak van ondermijning van het democratisch bestuur is een prioriteit van
het kabinet. Ik werk daarvoor nauw samen met mijn ambtgenoot van J&V. Ik
concentreer mij in die aanpak op een weerbaar bestuur dat vermenging van
boven- en onderwereld tegengaat en dus ook op initiatieven die medeoverheden
in staat stellen de integriteit van onze bestuurders te borgen. Meer initiatieven
rond weerbaar bestuur zoals het netwerk weerbaar bestuur kunt u vinden op de
gemeenschappelijke website www.weerbaarbestuur.nl. Daarnaast ben ik binnen
de digitale leeromgeving voor raadsleden, samen met de Nederlandse Vereniging
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voor Raadsleden en de VNG, een module 'Integriteit' aan het ontwikkelen waarin
informatie en instrumenten laagdrempelig beschikbaar komen. Deze module komt
begin 2020 beschikbaar.
Ik wens u veel succes toe de komende tijd in de flinke opgave om onze
volksvertegenwoordigers blijvend integer te houden. En tevens wens ik u toe bij
te dragen aan (de instandhouding van) een sterke en weerbare democratie.

De minister van 5innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollo»^ ;n
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