
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2022 
 

 

 
Programma: 1 Bestuur 
Onderwerp :  I 1 Tijdelijke uitbreiding capaciteit Griffie 
 

 

Toelichting: 
Tijdens de retraite in het najaar van 2021 is gesproken over strategische communicatie en 
de positionering (en profilering) van Provinciale Staten in Fryslân. De conclusie was dat PS 
als collectief onvoldoende in positie wordt gebracht. Er is nu een voorstel gemaakt waarmee 
PS voor de komende twee jaar haar strategische communicatie en positionering kan 
verbeteren. De regie hierop en de aansturing ervan zou door PS zelf (via de griffie) moeten 
plaatsvinden 
 

 
Het voorstel is om in eerste instantie te kiezen voor een tijdelijke inzet van 2 jaar. De 
voorgestelde inzet kan in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen van 2023 renderen met 
betrekking tot de positionering van PS als collectief. Daarnaast kan de functie ook een 
bijdrage leveren aan de organisatie van (en communicatie rondom) de verkiezingen in 2023. 
 
De kosten van de extra tijdelijke uitbreiding zijn niet op te vangen binnen het statenbudget in 
programma 1. Het betreft tijdelijke capaciteit. 
 

 
 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel de € 220.600,- beschikbaar te stellen ten laste van het 
begrotingssaldo volgens onderstaande tabel. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

1 Bestuur 55.200 110.300 55.100   

 Begrotingssaldo -55.200 -110.300 -55.100   

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

 

Zonder uitputtend te zijn volgen hieronder enkele ingrediënten van het takenpakket van deze 

functie:  

- Ontwikkelen en realiseren van strategisch beleid op het gebied van communicatie en 

positionering van PS, in relatie tot bestuurlijke vernieuwing;  

- Optreden als adviseur van PS vanuit verschillende invalshoeken: procedureel, 

procesmatig, strategisch;  

- Organiseren en bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces, 

o.a. door training- en opleiding van Statenleden;  

- Adviseren van Provinciale Staten over het gebruik van politieke instrumenten;  

- Het (mede) organiseren van werkbezoeken en andere bijzondere werkvormen ten 

behoeve van Provinciale Staten  

- Het (mede) organiseren van de PS verkiezingen 2023; 


