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DATUM 7-10-2021 

AAN Presidium 

VAN Johan Dorst 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Vergaderschema 2022 

  

 
Gevraagd besluit: 
Het presidium stelt bijgaand ‘Vergaderschema 2022’ vast. 
 
Bevoegdheid 
Volgens artikel 8 lid 4 van het Reglement van Orde is het een taak van het Presidium om “… voor aanvang van 
het volgende kalenderjaar een schema vast (te stellen) voor de in dat jaar te houden vergaderingen van 
Provinciale Staten en daartoe behorende organen.”   
 
Over het Vergaderschema 2022 
Voorafgaand aan de vaststelling wordt het Presidium opmerkzaam gemaakt op de volgende aspecten: 

- Er is gestreefd het ritme van twee commissiedagen, een dag ‘vrij’, gevolgd door een PS-dag zoveel 
mogelijk vorm te geven. 

- Zoals te doen gebruikelijk is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, in dit geval 16 maart 2022, vrij 
gehouden. 

- Er is een ‘startdag’ voor het nieuwe vergaderjaar gepland op 24 augustus 2022; nadere invulling volgt. 
- Om te anticiperen op een mogelijk uitloop van een PS-vergadering is het tijdstip van de reserve PS-

dagen vervroegd van 19:30 uur naar 10:30 uur. 
- Gezien de agenda is de Commissie Omgevingsvisie vier keer ingepland: twee keer vóór en twee keer ná 

het zomerreces. Wanneer daar aanleiding toe is, kan deze planning aangepast worden. 
- Tijdens de FAC van 19 mei jl. heeft de commissie ingestemd om bij wijze van pilot de Kadernota 2023 

op een andere wijze dan tot nu toe te doen gebruikelijk te behandelen. Er is gekozen voor: 
 

“Voorgesteld wordt om in 2022 de volgende werkwijze … bij wijze van pilot te proberen: 
- Presentatie door GS van de Kadernota 
- ‘Tafeltjessessies’ voor technische vragen van PS aan ambtenaren. 
- Algemene beschouwingen door PS 
- Behandeling van de Begroting per hoofdstuk in de verschillende commissies 
- Bespreking moties en amendementen in PS, waarna besluitvorming volgt.” 

 
Om deze reden zijn er een moment voor de tafeltjessessie en een extra PS-vergadering voor de 
behandeling van de Kadernota gepland. De FAC heeft verder ingestemd met het houden van een 
evaluatie van deze pilot. Hierbij wordt het presidium nadrukkelijk betrokken. 


