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DATUM 28-5-2020 

AAN Provinciale Staten en Commissieleden 

VAN Johan Dorst 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Planning behandeling SV Kaderbrief en SV JR-en 2018 / 2019 

 

Inleiding 

Tot het zomerreces 2020 staan er veel onderwerpen op de agenda van de Staten. Een goede planning met het 

oog op een zo ordentelijk mogelijke behandeling is daarom van extra belang. Onderstaand treft u de planningen 

aan voor de behandeling van het SV Kaderbrief 2021-2024 en van het SV Jaarrekeningen 2018 / 2019.  

 

Behandelwijzen 

Hierbij wordt het volgende opgemerkt: 

• Met het oog op de haalbaarheid van de planning geldt voor beide P&C-producten dat, in tegenstelling tot 

de tot nu gebruikelijke behandelwijze, deze niet in iedere commissie separaat worden behandeld, maar 

in één keer in een statenbrede commissie (onder de vlag van BEM). U ontvangt tijdig nadere informatie 

over hoe deze Statenvoorstellen in deze statenbrede commissie wordt behandeld. 

• Er was besloten om dit jaar te experimenteren met zogeheten ‘tafeltjessessies’. De idee was dat uw 

Staten bij verschillende tafels fysiek konden aanschuiven om zo technische vragen te stellen en door de 

ambtelijke organisatie beantwoord te krijgen. Vanwege de RIVM-voorschriften ten gevolge van de 

Coronapandemie is afgezien van deze werkwijze. In plaats daarvan wordt een schriftelijke vragenronde 

voorgesteld. 

• Voor de behandeling van het SV Jaarrekeningen 2018 / 2019 geldt nadrukkelijk de disclaimer ‘onder het 

voorbehoud van de voortgang van de controle’. Onderstaande planning is gebaseerd op scenario 1 uit 

de Statenbrief ‘Planning Jaarrekening 2018 en 2019’ van 26 mei jl. Het is op dit moment echter nog 

onzeker of deze planning ook gehaald gaat worden. Afhankelijk van eventuele wijzigingen zal ook de 

planning aangepast worden. 

 

Planning Kaderbrief 2021 – 2024 

27 mei    Versturen Kaderbrief naar PS 

12 juni 9:00 uur  Uiterlijke termijn voor indienen 1e termijn en technische vragen door PS 

19 juni 17:00 uur  Uiterlijke termijn voor aanleveren antwoorden op technische vragen door GS 

24 juni vanaf 19:30 uur Integrale bespreking Kaderbrief in BEM (statenbrede commissie) 

8 juli   Besluitvorming in PS 

 

Planning Jaarrekeningen 2018 / 2019 

24 juni   SV Jaarrekeningen 2018 / 2019 versturen naar PS 

29 juni 9:00 uur  Uiterlijke termijn voor indienen 1e termijn en technische vragen door PS 

30 juni 17 uur  Uiterlijke termijn voor aanleveren antwoorden op technische vragen door GS 

1 juli   Aanleveren accountantsverslag door accountant 

1 juli 13 – 15 uur   Infosessie door accountant over accountantsverslag 

Maandag 6 juli 19:30 FAC over accountantsverslag 

8 juli 19:30  Statenbrede commissie (BEM) SV Jaarrekeningen 2018 / 2019 

14 juli   Uiterlijke aanleverdatum accountantsverklaring door accountant 

15 juli 9:00 – 10 uur  FAC: in gesprek met accountant over accountantsverklaring 

15 juli – vanaf 10:30 uur Besluitvorming SV Jaarrekeningen 2018 / 2019 in PS 


