
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 23-4-2021 

AAN Het presidium 

VAN De griffie 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Vooruitblik mei, juni en juli 2021 

 
Inleiding 
Zoals afgesproken gaan we in het presidium verder vooruit kijken, naar de komende 2 á 3 maanden, om meer 
grip te krijgen en sturing te geven op de voorbereidings- en besluitvormingsprocessen. Onderstaand is op basis 
van input van de commissiegriffiers een vooruitblik geformuleerd.  
Naast dit Memo wordt de planning deels ook besproken in het Memo ‘Behandelwijze Kadernota en 
Programmabegroting’, dat ook op de agenda van het Presidium van 28 april staat geagendeerd. 
 
Termijnagenda’s 
Op verzoek van het Presidium is de Lange Termijn Agenda door GS aanmerkelijk aangevuld. Deze lijst is 
inmiddels door de commissiegriffiers verwerkt in de Termijnagenda’s van de verschillende commissies – zie 
bijlagen. Afgesproken is om in de commissieronde van mei deze Termijnagenda’s ter bespreking te agenderen in 
iedere commissie. Ná dit Presidium zullen alle wijzigingen worden overgenomen op de Lange Termijn Planning 
van PS, zodat deze gereed is voor PS van 2 juni a.s. Nota bene: er staan binnenkort nog gesprekken met 
bestuursadviseurs gepland. De uitkomst van deze gesprekken kan gevolgen hebben voor de Termijnagenda’s. 
Verder staat met de ambtelijke organisatie een overleg gepland om te onderzoeken hoe dit proces zo efficiënt 
mogelijk kan worden georganiseerd.  
 
Vooruitblik 
FAC 
Voor de FAC staat het onderwerp ‘Sturing op grote projecten’ op de Strategische Termijn Agenda. Dit wordt 
opgepakt in het kader van de actualisatie van de Nota investeren. Op de agenda van de FAC van maart stond 
een voorstel vanuit GS m.b.t. het proces. Er is in dit voorstel ook ruimte voor de FAC om een eigen onderwerp 
naar keuze in te brengen. De FAC is met het voorstel akkoord gegaan. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in 
de Termijnagenda.  
 
BEM  
Het is en blijft druk in BEM. Voor de commissieronde van mei staan 6 Statenvoorstellen geagendeerd. Dit 
betekent dat BEM extra vergadertijd nodig heeft. Omdat dit niet allemaal op 26 mei lukt en er op 2 juni een PS 
staat geagendeerd, wordt het Presidium verzocht toestemming te geven voor extra commissietijd op woensdag 
19 mei (dus een week eerder dan de reguliere commissie BEM op 26 mei).  
Voor de ronde daarna staan de P&C-producten Jaarrekeningen, Tussenrapportage en Kadernota op de agenda 
en het SV Kaderstellende Visie Recreatie en Toerisme. Het is voor GS nog niet duidelijk of het ook lukt om op tijd 
een Statenvoorstel aan te bieden over de toekomst van de recreatieschappen. Ook voor deze ronde is extra 
commissietijd voor BEM nodig, namelijk op 23 juni ‘s avonds. 
 
Commissie Omgevingsvisie 
De komende ronde zijn er geen Statenvoorstellen voorzien, maar zullen we wel een aantal oriënterende 
bespreekpunten hebben. Besloten is om op 30 juni a.s. een extra PS in te lassen. Hierdoor moet een ander 
moment voor de, oorspronkelijk op die datum geplande, Commissie Omgevingsvisie gezocht worden. Het 
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voorstel is om dit te doen op 23 juni ‘s avonds (19.30-22.00 uur). Wij vragen u expliciet om dit parallel aan de 
extra commissie BEM diezelfde avond te mogen programmeren.   
 
Commissie M&M 
De commissievergadering van 26 mei is kort, aangezien er geen Statenvoorstellen zijn. Er is in ieder geval een 
half uurtje Algemeen en we houden wat tijd in reserve (tot maximaal 15.30 uur) voor eventuele insprekers en/of 
urgente opwaarderingen. Voor M&M 23 juni staat het Statenvoorstel RESsen 1.0 (Amersfoort en Foodvalley) 
geagendeerd, alsmede de stukken uit de jaarcyclus. Ook staat op de termijnagenda voor die datum het SV 
Nieuwe nota Kapitaalgoederen Mobiliteit. Kortom, dat wordt een volle vergadering. 
 
Commissie RGW 
Voor de commissie RGW staan in de aankomende periode tot aan het reces een aantal informatiesessies op de 
planning. Er is momenteel niet veel besluitvorming in de commissie, zodat we deze ruimte benutten om andere 
dossiers te bespreken. Zo hebben we in de vergadering van 19 mei ruimte gemaakt voor twee grote onderwerpen 
(Stikstof en Wonen). In juni proberen we ook voor het onderwerp Natuur nog momenten te organiseren om de 
commissie nader te informeren.  
Tot slot zijn we in overleg met de ambtelijke organisatie om, zodra het kan conform de coronaregels,  een 
werkbezoek te realiseren in het kader van de Bossenstrategie. 
 
Infosessies 
Vanwege de onderbezetting op de griffie op dit moment vanwege het vertrek van mw. Heidstra is het op dit 
moment helaas niet mogelijk een accurate opsomming van de infosessies te geven.  
Voor de conferentie Rijnenburg is inmiddels een uitnodiging verstuurd voor vrijdagmiddag 28 mei tussen 13:00 en 
16:30 uur.  
 


