
Verslag Presidium 8 september 2021 
 

Aanwezig:  

Hiltje Keller (voorzitter), Suzanne Vrielink, Dop van Ulzen, Marianne de Widt, Hans Oosters, Diana 
Klomp (GS-secretariaat) Karin Peters (Statengriffier) en Johan Dorst (statenadviseur - verslaglegging) 

Afwezig: Tineke Koelewijn 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heeft iedereen welkom bij het eerste presidium na het reces. 

De statengriffier deelt de uitkomst van het fractievoorzittersoverleg mee. Voor wat betreft de 
infosessies blijven deze vooralsnog digitaal vanwege organisatorische redenen, waaronder het nog 
steeds geldende devies voor ambtenaren ‘werk zoveel mogelijk thuis’ en het nieuwe AV-systeem. 
Naar bevind van zaken, waaronder de maatregelen vanuit Den Haag (wel of geen 1 ½ meter afstand 
houden) wordt dit heroverwogen.  

Marianne de Widt stelt een vraag naar de wijze van opwaarderen. Karin Peters en Johan Dorst 
lichten een en ander toe.   

Dop van Ulzen geeft complimenten over het nieuwe AV-systeem.  

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 9 juni jl.; het wordt ongewijzigd 
vastgesteld, met dank aan de verslaglegger. 

4. Memo stavaza STA 
De statenadviseur licht het memo kort toe. De verschillende dossiers worden besproken. Het dossier 
‘Groeisprong 2040’ wordt aan deze agenda toegevoegd. Er wordt afgesproken de vinger aan de pols 
te houden.  

5. Vooruitblik vergaderingen 
De verschillende commissies worden besproken. De druk op de agenda’s van de commissies blijft 
groot. Besproken wordt de optie om na een opwaardering alleen de opwaarderende fractie(s) het 
woord te geven en de andere fracties niet. Ook het doorschuiven van statenvoorstellen naar januari 
heeft de aandacht van de griffie. De commissaris wijst op de regulerende werking van spreektijden. 
De commissievoorzitters kunnen dit instrument naar eigen inzicht gebruiken. De statengriffier komt 
nog terug op de (on)mogelijkheid van vergaderen op 22 december.  

6. Termijnagenda commissies 
Er wordt kennis genomen van de termijnagenda’s. Marianne de Widt stelt nog een vraag over de 
organisatieontwikkeling. Daar wordt door de commissiegriffier van BEM aan gewerkt.  



7. Rondvraag 
-  Suzanne Vrielink vraagt met het oog op het aangekondigde Vergaderschema 2022 aandacht 

voor de verhouding tussen ‘vrije dagen’ met infosessies en de dagen met 
commissievergaderingen. In de praktijk is het ingewikkeld dit strak toe te passen.  

- Ted Dinklo stelt voor om ook het Presidium weer fysiek te houden, bijvoorbeeld in de 
commissiekamer. Dit moet agendatechnisch ook weer bekeken worden, omdat reistijd dan een 
rol speelt. De griffie onderzoekt de mogelijkheden om de volgende vergadering, 29 september, 
fysiek te doen.  

- Dop van Ulzen geeft complimenten over de PUB-dag van 1 september: goed geregeld! 

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