
Verslag Presidium 24 november 2021 
 

Aanwezig:  

Hiltje Keller (voorzitter), Suzanne Vrielink, Lyke Veen (vervanger van Dop van Ulzen), Marianne de 

Widt, Ted Dinklo, Tineke Koelewijn, Hans Oosters (CdK), Diana Klomp (GS-secretariaat) Karin Peters 

(Statengriffier) en Johan Dorst (Statenadviseur - verslaglegging) 

1. Opening en mededelingen 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen.  

2. Vaststellen agenda 
Het Presidium gaat akkoord met de agenda. 

3. Concept verslagen van Presidium 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van het Presidium van 13 oktober jl.; het wordt 

ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de verslaglegger. 

N.a.v. het verslag brengt de Statengriffier twee onderwerpen ter sprake: 

- In het vorige Presidium stelde mw. Koelewijn bij de Rondvraag de vraag of Programma’s 

onder de Omgevingswet per definitie ‘per bespreking’ geagendeerd kunnen worden. Er was 

een nieuw Statenvoorstel aangekondigd. De Statengriffier vraagt of het onderwerp daarin 

voldoende is geland. Mw. Koelewijn geeft aan dat er een extra vragenronde is ingelast en dat 

daar ook nog ruimte is om dit ter sprake te brengen. 

- Het memo van de griffie over hoe ‘omgevingsgericht werken’ zich verhoudt tot onze 

commissie-indeling ontvangt het Presidium begin volgend jaar. 

4. Memo Vooruitblik 
N.a.v. het Memo komen verschillende zaken ter sprake: 

➢ Mw. Koelewijn kondigt aan dat er begin volgend jaar een extra Commissie OGV wordt 

gepland i.v.m. het SV ‘Programma’s en projecten onder de Omgevingswet’.  

➢ Dhr. Dinklo geeft aan dat er in de FAC bij de planning van de P&C-producten is stil gestaan, 

zelfs voor de planning van de papieren exemplaren. 

➢ De Statengriffier geeft aan dat het schema m.b.t. geplande bijeenkomsten een ‘levend’ 

document is en dat er inmiddels wijzigingen hebben plaats gevonden, zoals het 

aanvangstijdstip van de reserve PS-vergadering op 22 december. Het geplande Presidium van 

12 januari a.s. ontbreekt abusievelijk op de lijst; dit gaat wel door. 

5. Lijst moties en lange termijn planning PS 
Ook de lange termijn planning van PS is continue aan verandering onderhevig. Het lijkt nu alsof er in 

februari 2022 geen stukken voor PS zijn, maar dat is niet het geval. Een en ander wordt nog 

gewijzigd, zo deelt de Statengriffier mee. 

Mw. De Widt merkt op dat er op de Termijnagenda van BEM een toezegging m.b.t. bedrijfsvoering er 

dubbel op lijkt te staan. Dit wordt door de commissiegriffier uitgezocht.  

6. Termijnagenda commissies 
Er wordt kennis genomen van de termijnagenda’s.  



7. Rondvraag  
Verschillende onderwerpen passeren de revue: 

✓ Het vorig jaar vastgestelde Reglement van Orde wordt geëvalueerd met het 

Fractievoorzittersoverleg. De Statengriffier roept de commissievoorzitters op om eventuele 

punten van verbetering bij haar te melden, zodat deze meegenomen kunnen worden.  

✓ Mw. Veen geeft aan dat het lastig is om in de hybride commissies de spreektijdenregeling te 

hanteren. De Statengriffier geeft aan dat op dit moment de techniek nog niet ver genoeg 

ontwikkeld is om dit goed te faciliteren; er wordt op de achtergrond hard aan gewerkt. Ze 

gaat nog na waarom vandaag in RGW de techniek niet optimaal werkte. 

✓ Mw. Koelewijn brengt het laat toevoegen van stukken aan een commissievergadering te 

sprake. Na een gesprek hierover wordt geconcludeerd dat in eerste instantie de 

commissievoorzitter zich hierover uitspreekt en het al dan niet toelaat. Wanneer dat het 

geval is, is het goed dit ook duidelijk aan de commissie voor te leggen.  

✓ N.a.v. het amendement van de VVD in de laatste PS-vergadering vraagt mw. Koelewijn zich af 

of ook het Presidium het onderwerp ‘geheimhouding’ moet agenderen. De CdK geeft aan dat 

er gewerkt wordt aan een inhaalslag, dat er op 8 december een infosessie door prof. 

Munneke is gepland en dat hij in het College het onder de aandacht heeft gebracht dat 

geheimhouding alleen toepasbaar is, als er een wettelijke grondslag met een duidelijke 

motivering wordt gegeven.  

✓ Dhr. Dinklo verwacht dat er op de persconferentie morgen avond extra Corona-maatregelen 

worden afgekondigd; hoe verhouden deze zich tot onze wijze van vergaderen? De CdK geeft 

aan eerst de persconferentie af te willen wachten. Daarna zal hij samen met de Statengriffier 

overleggen over wat nodig is en hiervan het Presidium een terugkoppeling geven.  

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


