
Presidium

Maandag  11 september 2017

Aanwezig: dhr. De Kruijf (voorzitter), dhr. Van Beek, mw. Vlam, mw.  Boelhouwer, mw. Peters, dhr. 
Jansen, dhr. IJssennagger, mw. Dekker, mw. Heidstra en mw. Klomp. 

Afwezig: mw. Keller 

1. Opening:
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
Mw. Keller is afwezig i.v.m. vakantie. 
Mw. Vlam is aanwezig voor de terugkoppeling Ad hoc commissie Omgevingsvisie van 4 
september.
 
 

2. Mededelingen: 
Mw. Peters is voorgesteld aan de commissievoorzitters. Zij zal nog aparte 
kennismakingsgesprekken inplannen met  de voorzitters. 

3. Concept-verslag van 19 juni 2017:
Het verslag wordt vastgesteld en zal ter kennisname naar het fractievoorzittersconvent 
worden gestuurd.

4.    Agenda Statenvergadering 25 september 2017:
De agenda wordt vastgesteld. Op verzoek van de commissie Ruimte, Groen en Water wordt 
het statenvoorstel Groene Hart doorgeschoven naar de volgende commissie en PS 
vergadering. De bedenkingen die de commissie heeft bij het woord “Bouwstenen”,  komt ook 
bij de provincie Zuid Holland naar voren. De stuurgroep gaat zich hierover buigen en dit punt 
komt dus later terug.
 
     

5.    Termijnagenda’s :
De termijnagenda’s worden doorlopen. De termijnagenda van BEM moet op data nog 
geactualiseerd worden.  Op pagina 2 van BEM staat oktober 2018 moet oktober 2017 zijn.
In het volgende presidium overleg zal ook de termijnagenda van de Ad hoc commissie 
besproken worden.

       6.    Vergaderschema 2018:
Het vergaderschema 2018 wordt goedgekeurd. De Ad hoc Commissie Omgevingsvisie wordt 
ook nog opgenomen.

      7.    Wanneer moet er sprake zijn van een startnotitie, opwaardering van ter informatie stukken 
naar ter bespreking, minder statenbrieven ( kan meer in memo vorm):
Vanavond wordt er in de commissie BEM een memo besproken over 

 startnotities 'spelregels’ opgesteld door de griffie. Het presidium wil wachten op de reactie 
van de commissieleden van BEM. Dit punt komt terug in het presidium van 23 oktober.
De griffie heeft een controlerende rol of een onderwerp in een statenbrief of statenvoorstel 
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gegoten moet worden. Mw. Peters en mw. Klomp zullen dit apart bespreken en zorgen voor 
een memo t.b.v. het presidium over de grondslag van de keuze voor statenbrief of 
statenvoorstel

      8. Terugkoppeling vergadering Ad hoc commissie 4 september:
Het statenvoorstel participatienota wordt aangeboden aan PS op 25 september als sterstuk. 

  Inhoudelijke onderdelen “bouwstenen” blijven geagendeerd worden in de vak commissies.
Mw. Klomp gaat met de beleidsadviseurs overleggen hoe dit inzichtelijk te krijgen.

      9. Rondvraag:
Mw. Dekker: vraagt aandacht voor de gang van zaken bij infosessies. Zo is niet altijd helder 
wie de voorzitter is en de regie voert tijdens de bijeenkomst en op begin- en eindtijd. Ook is 
niet altijd een attentie voor sprekers of ontvangende partijen voorhanden.  De griffier licht 
toe, dat de afspraak is dat de uitnodigende partij hiervoor zorg draagt. Toch gaat het wel eens 
mis. De griffie zal er nog nadrukkelijker op toezien dat hiervoor aandacht is.  
Commissievoorzitters zijn bereid om deze taak in sommige gevallen over te nemen, maar 
moeten wel van te voren op de hoogte gebracht worden. 

Dhr. Van Beek zal dit ook bespreken met het College.
Dhr. Jansen: Hoe reageren we  als tijdens de commissie de spreektijden van een fractie op zijn 
en die fractie heeft nog opgewaardeerde agendapunten staan. Mw. Dekker merkt op dat dit  
bij de RGW 
vergadering ook is gebeurd en dat zij een coulante houding heeft aangenomen. Het is aan de 
voorzitter om in overleg met de commissiegriffier een goede inschatting te maken van de 
manier hoe hiermee om te gaan. 
Dhr. IJssennagger: refereert aan de orde verstoring bij MME. Hij heeft zich afgevraagd hoe hij 
dit zou aanpakken. Mw. Boelhouwer geeft aan zich hier op te hebben voorbereid en heeft 
bewust gekozen voor een “meebewegende” aanpak; zij  zou indien nodig de vergadering 
hebben geschorst. 
Wat staat hierover in de Reglement van Orde: Mw. Peters kijkt dit na en zal de afspraken 
hieromtrent doorsturen naar het presidium (inmiddels gebeurd).

      10.  Sluiting: 

             De voorzitter sluit de vergadering. 
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