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Commissie

:

Financiën en Bestuurlijke Organisatie

Datum commissievergadering

:

23 november 2004

Aanvangstijd

:
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:
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Algemeen deel

Begin vergadering : 18.00 uur in de Tweede Koffiekamer in het Provinciehuis.
1.

Opening/mededelingen voorzitter.

2.

Vaststellen agenda 23 november 2004

3.

Insprekers (In totaal max 30 min.; per spreker max 5 min.)

4.

Rondvraag max 15 minuten, inclusief:
- Terugmelding actualiteiten Personeel.
- Terugmelding uit ALV IPO.

5.

Vaststellen verslag 13 en 26 oktober 2004.

6.

Vaststellen lijst toezeggingen en verzoeken.

§

A-agenda
Stukken ter advisering aan PS

7. Initiatiefvoorstel d.d. 7 oktober 2004 van de leden van Provinciale Staten Klaas
Breunissen (GroenLinks) en Meino Schraal (CDA) over jaarlijkse organisatie van een
Willem Arondéus-lezing en het organiseren in 2005 van een tentoonstelling over deze
Noord-Hollandse kunstenaar en verzetsman.
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De commissie brengt advies uit aan Provinciale Staten over het initiatiefvoorstel en het
daarin opgenomen ontwerpbesluit.
8. Notitie d.d. 7 juni 2004 van Statenlid Ton Hooijmaijers (VVD) over professionalisering
faciliteiten voor Statenleden en pre-advies van de statengriffie.
De commissie brengt advies uit aan Provinciale Staten over de notitie van Statenlid Ton
Hooijmaijers en over het preadvies van de statengriffie, waarbij op elk van de voorstellen
ingaan wordt.
9. Holland-Maand 2005.
De commissie brengt advies uit aan Provinciale Staten over de statenvoordracht en het
ontwerpbesluit over de organisatie samen met Zuid-Holland van een Holland-Maand in
november 2005, in het kader van het 25 jarig Regeringsjubileum van HM Koningin
Beatrix.
10. Legestarieven provincie Noord-Holland 2005.
De commissie brengt advies uit aan Provinciale Staten over de statenvoordracht en het
ontwerpbesluit inzake de wijziging van de legesverordening 1998, waarbij de
legestarieventabel 2004 ingetrokken en de tabel voor 2005 vastgesteld wordt.

§

B-agenda.
stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering
aan PS

11. Wijziging IPO-begroting 2004, IPO-jaarplan 2005 en IPO-begroting voor 2005.
De commissie adviseert de vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de Vereniging
Interprovinciaal Overleg, de statenleden Binnema, Van Boltaringen, Raasveld, Walch en
Zijlstra over hun inbreng in de algemene ledenvergadering op 23 december 2004.
Het IPO-bestuur vraagt goedkeuring van de begrotingswijziging 2004 van de vereniging
IPO.
In deze vergadering vraagt het IPO-bestuur ook om goedkeuring van het vastgestelde
jaarplan en begroting 2005.
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C-agenda.
Stukken ter kennisname, incl. stukken die GS aan PS zenden in het kader van de
actieve informatieplicht
12. Aangeboden door GS t.k.n.
- Brief van GS d.d. 14 oktober 2004 over de bespreking op 13 oktober 2004 in de
commissie FBO van de notitie “Noord-Holland naar een provincie die ertoe doet”.
- Brieven van GS d.d. 19 oktober 2004 die uitgegaan zijn n.a.v. de motie d.d. 11 oktober
2004 van Provinciale Staten over de positionering van de energiesector naar o.a.
voorzitter Tweede Kamer, Vaste Kamercommissie Economische Zaken, Minister
President, voorzitter Raad van bestuur NUON en naar aandeelhouders (in vervolg
op de eerder op 12 oktober 2004 per e-mail toegezonden motie). (bijgevoegd is de
brief aan de Vaste Commissie uit de Tweede Kamer an Economische Zaken; de
andere brieven hebben een gelijke tekst)
- Brief van GS d.d. 3 november 2004 over ontbinding en vereffening Interprovinciale
Ziektekostenregeling (IZR).
13. Aangeboden door externen t.k.n.
- Afschrift correspondentie van Henk Visser uit Arnhem, binnengekomen op 26
oktober 2004, over mandaat en delegatie procedures (voor inzage bij
commissiegriffier).
- Brief namens de Minister van BZK d.d. 11 oktober 2004, waarbij
modelcollegebesluiten aangeboden worden inzake inkoop en aanbesteding en inzake
subsidieverstrekking en steunverlening (rapporten ter inzage bij commissiegriffier).
- Afschrift brieven getekend namens de Minister van Economische Zaken door
Staatssecretaris Van Gennip aan de voorzitter van Provinciale Staten van Groningen
en Overijssel i.v.m. splitsing energiebedrijven (brief aan Overijssel bijgevoegd, brief
aan Groningen is van gelijke strekking).

14. Sluiting vergadering.
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INDICATIEVE LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE FBO
Themabijeenkomsten met gedeputeerde Meijdam over majeure onderwerpen van
samenwerkingsverbanden, voorafgaand aan behandeling aldaar.
Dinsdag 14 december

P.M. 2004 :
Verslag IPO-delegatie aan PS
Evaluatie benoemingen commissarissen
Resultatennotitie ( Communicatie) Zichtbaar Maken Provincie NH
P.M.
Gedragscode statenleden, gedeputeerden en commissaris van de Koningin
Verordening op de fractieondersteuning.
Wijziging samenwerkingsgebieden IJmond en Noord-Kennemerland.
Tariefsaanpassing Ontgrondingenheffing
Tariefsaanpassing Grondwaterheffing
Europese subsidies
Info over financiële en milieutechnische gevolgen van verkoop van voormalig Rutte-terrein
(m.b.t. Verkoop Afvalzorg)
Evaluatie maatregelen ICT en de ochtendspits.
Aanpassingsverordening Awb.
Begin 2005.
Voortgangsrapportage Onderzoekslocatie Petten.
Plan van aanpak van de stappen die GS nemen n.a.v. de conclusies en aanbevelingen van de
commissie beleidsevlauatie over de effecten van subsidiebeleid die overgenomen zijn door
PS (toezegging in PS-vergadering van 13 september 2004).
Medio 2005: Evaluatie Jongerenpanel (hierbij betrokken uit FBO: de heren Van Boltaringen,
Raasveld en Binnema, en mw. Akkas)
Augustus/september 2005:
Evaluatie IPO op toetspunten: effectief functioneren, openheid en helderheid
verantwoording. (Collegeprogramma). Idem: Samenwerkingsverband Regio Randstad
(besluit cie FBO 12 mei 2004).
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