
Verslag Presidium 12 januari 2022 

 

Aanwezig:  

Hiltje Keller (voorzitter), Karin Boelhouwer (vervanging van Suzanne Vrielink), Dop van Ulzen, Marianne de 

Widt, Ted Dinklo, Tineke Koelewijn, Hans Oosters (cvdK), Diana Klomp (GS-secretariaat) Ruud Poort 

(plaatsvervangend Statengriffier), Manouk Miltenburg (gast) en Johan Dorst (Statenadviseur - verslaglegging) 

1. Opening en mededelingen 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze wenst de aanwezigen alle goeds voor 2022 

en een mooie samenwerking. Er zijn geen mededelingen.  

De cvdK wordt verzocht de stand van zaken mee te delen m.b.t. het hybride vergaderen. Vooralsnog blijven de 

commissievergaderingen en de PS-vergaderingen hybride. De persconferentie van a.s. vrijdag wordt afgewacht. 

Indien daar aanleiding toe is, wordt een nieuwe afweging gemaakt en wordt het Presidium daarvan op de 

hoogte gesteld.   

2. Vaststellen agenda 

Het Presidium gaat akkoord met de agenda. Op verzoek van mw. Van Ulzen wordt het agendapunt ‘Bezetting 

RGW’ toegevoegd. 

3. Concept verslagen van Presidium 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van het Presidium van 24 november jl.; het wordt ongewijzigd 

vastgesteld, met dank aan de verslaglegger. 

4. Memo Stavaza dossiers Strategische Termijn Agenda 

Er worden geen opmerkingen gemaakt over dit Memo. De Statenadviseur licht de stand van zaken toe m.b.t. 

het dossier ‘Stikstof’, dat eventueel aan de agenda wordt toegevoegd. De griffie bereidt dit in overleg met de 

ambtelijke organisatie voor, wanneer er meer duidelijkheid is vanuit Den Haag en de rol van de provincies 

hierin. Verder stelt de Statenadviseur vast dat de STA ‘werkt’ – het aandeel van de Statenleden bij de 

voorstellen is aanmerkelijk groter en de Staten zijn meer leidend. 

5. Lijst moties en lange termijnplanning PS 

Mw. Koelewijn vraagt zich af of de Statenbrief over het Ronald McDonaldhuis geen Statenvoorstel zou moeten 

zijn, gezien het budgetrecht van de Staten. De Statenadviseur zegt toe hiernaar te kijken en er bij het Presidium 

op terug te komen.  

De Statenadviseur geeft aan dat, gezien de ontvangst van de Lange Termijn Planning op 23 december jl. de 

planning voor PS nog niet is bijgewerkt. Voor de Termijnagenda’s is dat wel grotendeels het geval.  

Het valt op dat er vanuit het College nog weinig aandacht is voor de spreiding van de Statenvoorstellen over de 

verschillende commissierondes. Dit is niet goed voor de positie van de Staten. De griffie heeft hier aandacht 

voor gevraagd. Verder zullen de commissiegriffiers aan de commissievoorzitters, indien nodig, voorstellen doen 

voor een betere spreiding. 

Mw. Boelhouwer vraagt hierbij ook aandacht voor de spreiding van de Statenbrieven.  

6. Termijnagenda commissies 

De verschillende commissies worden langsgelopen: 

- Cie OGV: mw. Koelewijn stelt dat de lijn helder is, verder geen opmerkingen. 

- FAC: dhr. Dinklo stelt dat het rustig is in de FAC. 

- M&M: mw. Boelhouwer bevestigt dat er aandacht nodig is voor de spreiding. 

- BEM: mw. De Widt merkt op dat het aantal Statenvoorstellen vooralsnog hanteerbaar lijkt; verder valt 

het haar op dat opgewaardeerde Statenbrieven achteraf toch niet zo belangrijk bleken als eerder 

aangegeven; het is goed vooraf hierover contact te hebben met de betreffende fractie(s). 



- RGW: mw. Van Ulzen merkt op dat het relatief rustig lijkt in RGW, ze hoopt dat dit ook daadwerkelijk 

zo is en er niet alsnog ‘verrassingen’ komen. 

7. Bezetting RGW 

Mw. Van Ulzen vraagt aandacht voor het gegeven dat RGW geen gedeputeerde heeft (gezien het vertrek van 

mw. Bruins Slot), geen vaste commissiesecretaris en binnenkort ook geen commissiegriffier meer. De 

Statenadviseur geeft aan dat er tijdig naar vervanging wordt gezocht. Mw. Keller geeft aan dat de mutaties bij 

de griffie de aandacht van de Werkgeverscommissie hebben. 

8. Rondvraag  

Verschillende onderwerpen passeren de revue: 

✓ Mw. De Widt vraagt zich af hoe een en ander in RGW besproken gaat worden, nu mw. Bruins Slot is 

vertrokken. De cvdK geeft aan dat de overige gedeputeerden haar zullen vervangen en dat, indien er 

sprake is van meerdere portefeuilles, er gewerkt wordt met één integraal verantwoordelijke 

gedeputeerde.  

✓ Mw. de Widt is het opgevallen dat bij debatten in de Tweede Kamer het aantal interrupties per fractie 

beperkt is. Zou dat ook niet iets voor onze Staten zijn? De cvdK geeft aan dat er een overleg met de 

fractievoorzitters staat gepland om het Reglement van Orde te evalueren, waarbij spreektijden et 

cetera uiteraard ook ter sprake zullen komen. Dhr. Dinklo merkt op dat de lange vergaderingen niet 

zozeer veroorzaakt worden door ‘ontsporingen’, als wel door de hoeveelheid bespreekpunten. 

De Statenadviseur vraagt aandacht voor de oproep van de Statengriffier aan de commissievoorzitters 

in het vorige presidium om bij de griffie desgewenst input te leveren over verbeteringen van het RvO.  

8. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering. 


