
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 
DATUM 26-4-2021 

AAN Het presidium 

VAN Gedeputeerde Strijk 

ONDERWERP Planning behandeling kadernota, jaarrekening en tussenrapportage 

 
Woensdag 28 april bespreekt u in een extra presidiumvergadering de planning voor de behandeling van de 
kadernota 2022 e.v., jaarrekening 2020 en de tussenrapportage 2021. De planning die door uw griffie 
gepresenteerd is, is niet in lijn met de planning zoals die binnen de ambtelijke organisatie wordt gehanteerd. Deze 
heb ik in een Statenbrief op 26 oktober 2020 (uw nummer 2020AC49) aan u toegestuurd. Conform deze planning 
koers ik nog steeds op het versturen van alle P&C stukken op 26 mei. Alle signalen uit de ambtelijke organisatie 
zijn dat dit ook gaat lukken. In de planning die door de griffie aan u is voorgelegd, wordt uitgegaan van het 
versturen voor 2 juni. Dat is wat mij betreft te laat, ik zie op dit moment geen reden waarom u de stukken niet in 
de maand mei zou krijgen. 
  
Daarnaast wordt in de planning van uw griffie nu uitgegaan van twee indienmomenten voor de schriftelijke 
technische vragen vanuit PS. In de ambtelijke planning is uitgegaan van het aanleveren van de vragen op 9 juni 
voor 9:00 uur. Het nu omgooien van die planning waardoor de bulk van de vragen pas op 16 juni voor 9.00 uur 
binnenkomen (ik verwacht dat die namelijk voor BEM en M&M zijn), zou ernstig complicerend kunnen werken op 
het verwerken van de vragen. Zo zijn de reserveringen in de agenda’s namelijk niet gemaakt en er is binnen de 
ambtelijke organisatie vanaf 26 oktober 2020 een andere planning gecommuniceerd.  
 
Op één vlak zou ik wel graag een wijziging in de planning van uw griffie willen omarmen. Het hanteren van twee 
momenten om de antwoorden terug te leveren. Dit gaat in tegen hetgeen ik in de Statenbrief van 26 oktober heb 
gesteld, maar ik merk dat in deze tijden het beantwoorden van alle vragen in de twee dagen misschien teveel van 
de organisatie vraagt. Ook al omdat ik er aan hecht dat GS de mogelijkheid krijgt tweemaal naar de antwoorden 
te kijken. Ik merk namelijk dat kwaliteitsbewaking in tijden van thuiswerken lastiger gaat en meer tijd kost. Daarom 
zou ik graag conform het voorstel van uw griffie twee momenten hanteren om de antwoorden terug te leveren aan 
PS. Het liefst zou ik aansluiten bij het voorstel van uw griffie om de antwoorden maandag 21 juni aan te leveren. 
Ik kan me echter voorstellen dat de Staten ook meer tijd kan gebruiken voor het verwerken van de antwoorden en 
dan zou 18 juni ook een goed aanlevermoment kunnen zijn. 
 
 
 


