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Voorzitter
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Toelichting

Extra vergadering t.b.v. voorbereiding fysieke studiebijeenkomst op 5 november
2021

Aanwezige
leden:

K. van den Broeke en M.J.A. Reinders-Stijnman

Tevens zijn
aanwezig:

J.M.M. Polman (CvdK), F.J. van Houwelingen (Statengriffier) en M.E. Trimpe
(Commissiegriffier - besluitenlijst)

Afwezig:

J.J. van Burg, A.G.M. Veraart, W. Willemse en R.W. Koevoets

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de
leden de heer Willemse, de heer Veraart en de heer Van Burg.
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Mededelingen
Conclusie: er zijn geen mededelingen.

3

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

4

Vaststellen besluitenlijst van vergadering van 25 juni 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt vastgesteld.

4.1

Brief GS van 27 juli 2021 over voorbereidingen invoering WOO - 81119
Deze brief is een reactie op het verzoek van uw commissie voor een themabijeenkomst
over Wob en WOO, gedaan in de vorige vergadering.
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief als antwoord op de door een lid
via deze commissie gestelde vraag over de voorbereidingen op de invoering van de
WOO. Deze wet heeft een grote impact - onder andere op ICT-gebied - op
overheidsorganisaties. Voor PS is het van belang dat gelijk-op wordt meegelopen in dit
proces.
De commissie besluit aan de Agendacommissie over te laten op welke termijn een
informatiebijeenkomst kan worden belegd om PS over deze voorbereidingen bij te
praten.
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Voorbereiding studiebijeenkomst op 5 november 2021

5.1

Memo Voorbereiding op studiebijeenkomst 5 november 2021
De commissie bespreekt de memo en vindt de aangegeven casussen op zich goed en
herkenbaar. Daarnaast zou het goed zijn om meer in te gaan op bij voorbeeld het
gebruik van sociale media en het elkaar aanspreken op bepaald gedrag en uitingen in
de openbaarheid. Als punt om in deze training een plaats te geven wordt voorts
aangedragen het oneigenlijk benoemen van integriteitselementen (‘framing’) richting
bepaalde personen.
De commissie besluit dat het voor deze keer een gepaste keuze is om als Staten
onderling het gesprek aan te gaan over houdingen en gedragen die – op zichzelf – zijn
toegestaan, maar wel een forse impact op anderen kunnen hebben. Wat integriteit
betekent is niet los te zien van de persoonlijke morele oordeelsvorming. In hoeverre
komen goede intenties, politieke oordelen en persoonlijke belangen samen? De
essentiële vraag die hieruit voortkomt is: wat is dan politiek en wat is integer?
Conclusie: de commissie besluit tot een nader voorbereidend gesprek met de
begeleider, waarbij de voorzitter, mevrouw Reinders-Stijnman, alsmede de CvdK en de
statengriffier aanwezig zullen zijn1. Verder zullen de commissieleden de statenleden
persoonlijk benaderen om aanwezig te zijn bij deze studiebijeenkomst.

5.2

Brief GS van 13 juli 2021 over reactie op overweging CBB aan CvdK - 36072
Deze brief is door Provinciale Staten op 23 juli 2021 ter kennisneming overgedragen
aan Commissie Integriteit
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij bepalen inhoud en opstellen programma op 5
november 2021 te houden studiebijeenkomst.
Conclusie: de commissie vindt deze brief voor dit moment voldoende betrokken bij de
te houden studiebijeenkomst.
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Datum volgende vergadering: 10 december 2021, 14.00 uur

7

Rondvraag en sluiting




1

Mevrouw Reinders-Stijnman informeert naar de procedure inzake de opvolging van
mevrouw Van den Broeke in deze commissie.
De Statengriffier antwoordt dat via het presidium kandidaten worden gevraagd,
waarna in het daaropvolgende presidium een concept-statenvoorstel kan worden
voorgelegd.
De voorzitter sluit om 19.55 uur de vergadering.

Dit nadere voorbereidingsgesprek vindt plaats op 13 oktober 2021, .
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