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Amendement

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 19 december 2018 ter behandeling van
statenstuk 2018-856 inzake de wijziging gemeenschappelijke regeting SNN.

BESLUITEN

aan het ontwerp-besluit toe te voegen,

4.

- met ingang van 1 januari 2019 in te stellen het Statenberaad Noordelijke Samenwerking.
- het DB van SNN faciliteert het Statenberaad Noordelijke Samenwerking door dit regulier van
informatie over de agenda c.a. van de zogenoemde beleidsinhoudelijke tafels te voorzien.

Toelichting
ln de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling SNN wordt voorgesteld de
uitvoeringstaken en het werkgeverschap van lobbyisten per 1 januari 2019 onder te brengen in een
gemeenschappelijke regeling bestaande uit leden van het College van Gedeputeerde Staten (zie
artikel 4. Taken in de Wijziging Gemeenschappelijke regeling SNN). Provinciale Staten maken volgens
het voorstel vanaf dat moment geen deel meer uit van de gemeenschappelijke regeling.

Het SNN blijft een rol vervullen in 'de inhoudelijke agenda en afstemming van beleid' en 'dit raakt de
kaderstellende rolvan PS-en'aldus het DB-SNN (Brief UP-18-01713, bijgevoegd). ln de voorgestelde
wijziging van de GR /SNN 3.0 en in voornoemde brief wordt dit de facto gekoppeld aan de P&C cycli
van de afzonderlijke PS-en. 'Uw staten kunnen dan uw college van GS aanwijzingen geven over de
thema's en doelen van samenwerking en over de voortgang daarvan GS ter verantwoording roepen.'
(Brief UP-18-01713).

ln de aangenomen motie op dit punt ('nieuwe voor oude schoenen') die in drie betrokken PS'en met
brede steun is aangenomen, wordt geconstateerd dat er nog 'geen platform is vanuit de drie
Provinciale Staten om met elkaar van gedachten te wisselen over politieke keuzes en prioriteiten.'
Het Statenberaad Noordelijke Samenwerking vult deze omissie. Het is als het ware de 'nieuwe
schoen'.

Het Statenberaad is een commissie bestaande uit (net als nu in het AB: drie keer drie) leden benoemd
als vertegenwoordigers namens Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe die een
katalysator vormt tussen de betrokken Staten.

Het Statenberaad stimuleert de informatievoorziening aan de Provinciale Staten over de Noordelijke
samenwerking, onderlinge ontmoeting, de agendering van gezamenlijke thema's en bespreekt de
Noordelijke lobbyprioriteiten.

Het Statenberaad faciliteert een Noordelijke Statendag. Dit is een gezamenlijk ontmoetingsmoment
van Noordelijke Statenleden. De Noordelijke Statendag kan als katalysator-moment fungeren voor de



informatievoorziening en daar waar gewenst een rol vervullen in de voorbereiding van gezamenlijke
politieke beslu itvorm ing in de afzonderlijke Statenvergaderi ngen.

Het Statenberaad komt ten minste 2 keer jaar bijeen of vaker als 3 leden van het Statenberaad
daarom vragen.

Qua werkwijze wil het Statenberaad een entamerende rolvervullen door middel van het organiseren
van bijeenkomsten en het benutten van nieuwe communicatiemogelijkheden, zoals een digitaal
platform. Waar nodig volgen de benodigde praktische voorstellen. Het Statenberaad wordt
ondersteund door de statengriffies in samenwerking met de sNN-organisatie.

De facilitering van de informatievoorziening vanuit het DB is een praktische afspraak. Het DB fungeert
als het ware als een 'postbus'; via de 'postbus' c.q. de portefeuillehouders wordt het Statenberaad
voorzien van informatie over wat gewisseld wordt bij de beleidsinhoudelijke tafels. Hetgeen tegemoet
komt aan de informatiewens vanuit het Statenberaad. Dit staat los van de formele structuur: de actieve
informatieplicht is en blijft bij de colleges richting de afzonderlijke Staten. Dit verandert niet.

De gezamenlijke AB leden van het SNN adviseren positief richting de drie betrokken Provinciale
Staten over dit amendement.
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