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Algemene regiovergadering
19 februari 2022

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Gasten: voorzitter Victor Everhardt en bestuurslid Wietske Veltman 

3. Vaststellen verslagen ARV 

4. Jaarstukken 2021 en benoemen kascommissie 

5. Nieuwe bestuursleden stellen zich voor (gekozen via e-voting)

6. Pitch kandidaten voor vacature regiobestuur 

7. Instemmen met standaard regioreglement 

8. Toelichting deelnamebesluit en bijbehorende stukken PS 2023

9. Instemmen met deelnamebesluit Provinciale Statenverkiezing 2023

10. Terugkoppeling uit de Statenfractie

11. Sluiting 



Toelichting op de agenda (1)
1. Agenda

Besluit: vaststellen van de agenda 

Bijlage: geen 

Toelichting: bij dit agendapunt wordt de agenda vastgesteld, agendapunten kunnen worden toegevoegd

2. Gasten voorzitter Victor Everhardt en bestuurslid Wietske Veltman

Besluit: geen  

Bijlage: geen 

Toelichting: voorzitter Victor Everhardt en bestuurslid Wietske Veltman praten ons bij over landelijke ontwikkelingen 

3. Verslagen ARV

Besluit: de leden wordt gevraagd de verslagen van ARV van 10 juni 2021 en 30 oktober 2021 vast te stellen

Bijlage: concept verslagen van 10 juni 2021 en 30 oktober 2021

Toelichting: geen 



Toelichting op de agenda (2)
4. Jaarstukken 2021 en kascommissie

Besluit: de leden wordt gevraagd de leden van de kascommissie  te benoemen

Bijlage: exploitatierekening en financiële balans 

Toelichting: de penningmeester geeft een toelichting op de stukken. De leden wordt gevraagd in te stemmen met de kandidaten voor de kascommissie. De 
jaarstukken worden later in het jaar ter besluitvorming voorgelegd.  

5. Kennismaking nieuwe bestuursleden

Besluit: geen

Bijlage: geen

Toelichting: nieuwe bestuursleden zijn door de leden in december/januari verkozen middels e-voting en stellen zich voor aan de leden

6. Pitch kandidaat bestuursleden

Besluit: geen 

Bijlage: geen

Toelichting: het regiobestuur wil graag uitbreiden tot 9 leden. In de nieuwsbrief is oproep gedaan voor vacature regiobestuur, meerdere kandidaten hebben zich 
aangemeld. Zij houden een pitch. Daarna hebben de leden twee weken de tijd hun digitale stem uit te brengen.  



Toelichting op de agenda (3)
7. Standaard regioreglement 

Besluit: de leden wordt gevraagd in te stemmen met het standaard regioreglement

Bijlage: standaard regioreglement 

Toelichting: het huidige regioreglement dateert uit 2009 en wijkt op enkele punten af van het standaard reglement dat beschikbaar is gesteld door het landelijk 
bestuur. Door het standaard reglement van toepassing te verklaren, wordt op eenduidige wijze gewerkt en misverstanden voorkomen.

8. Toelichting proces verkiezingen PS 2023

Besluit: geen, besluit wordt genomen bij agendapunt 9

Stukken: zie agendapunt 9 

Toelichting: De leden wordt een schets gegeven van het verkiezingsproces en er wordt een  toelichting gegeven op de relevante stukken

9. Deelname besluit PS 2023 

Besluit: de leden wordt gevraagd in te stemmen met het deelnamebesluit PS 2023

Bijlagen: concept deelnamebesluit 2023, concept profiel lijsttrekker (bijlage A), concept profiel overige kandidaten (bijlage B), instellingsbesluit, lijstadviescommissie (bijlage C), 
instellingsbesluit gedeputeerde adviescommissie (bijlage D)

Toelichting: Het bestuur stelt overeenkomstig art. 6.11 van het huishoudelijke reglement de leden voor om zelfstandig deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing 2023 
(deelnamebesluit). Met dit besluit worden de leden ook gevraagd om in te stemmen met de opgenomen besluiten (bijlage A t/m D) overeenkomstig art. 6.12 van het 
huishoudelijke reglement.

10. Terugkoppeling uit de Statenfractie

Besluit: geen

Toelichting: fractievoorzitter Ria Oosterop geeft een toelichting over de ontwikkelingen in de Statenfractie en de Provinciale Staten


