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Reminder masterclass 

- 

Macht en tegenmacht in het provinciebestuur  

 

  

Beste Statenleden, commissieleden en Statengriffie, 

 

De verhouding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is een van 

dé onderwerpen waarover Statenleden meer willen weten. Gedeputeerde 

Staten maken de begroting en de meeste voorstellen, waarover Provinciale 

Staten besluiten. En vervolgens controleren Provinciale Staten of 

Gedeputeerde Staten hun werk goed uitvoeren. 

 

Het is ook een lastige verhouding. Omdat Gedeputeerde Staten over meer tijd 

beschikken en vaak eerder op de hoogte zijn van allerlei beleidsrelevante 

informatie is het lastig voor Statenleden tegenwicht te bieden. En de coalitie- en 

https://protect-de.mimecast.com/s/ylHECA6RXxSNx0RzCGa1yM?domain=mailchi.mp


 

oppositiedynamiek maakt het niet altijd even makkelijk voor een coalitie-

Statenlid om een afwijkend standpunt in te nemen en voor een oppositie-

Statenlid om invloed uit te oefenen op het provinciaal beleid. 

 

Alle reden dus voor een masterclass over macht en tegenmacht in het 

provinciebestuur! 

 

De docenten zijn Harmen Binnema en Hans Vollaard, die eerder in 2020 en 

2021 een aantal zeer gewaardeerde masterclasses verzorgden voor 

Statenleden in opdracht van Statenlidnu. 

De masterclass bestaat uit drie sessies, waarin naast uitleg ook ruimte is voor 

om ervaringen, strategieën en inzichten uit te wisselen. Dergelijke interactie 

rondom een duidelijk belijnd thema viel namelijk erg in de smaak bij 

Statenleden die de eerdere masterclasses volgden. Behaal ook uw certificaat 

en meldt u aan voor de masterclass! 

 

Hartelijke groet, 

 

Yvon van Loon 

Directeur Statenlidnu 

 

 

 

 

Data masterclass 

De masterclass bestaat uit een reeks van drie bijeenkomsten. U kunt zich inschrijven 

voor een van de volgende twee reeksen: 

1. Dinsdag 10 mei, 24 mei en 7 juni 19.30-21.30 uur 

2. Maandag 12 september, 26 september en 10 oktober van 19.30-21.30 uur 

 

 

 

Meld je direct aan!  
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