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31 JAM. 2012 
Onderwerp , . , uyiu 
Schriftelijke vragen - fractie 50PLUS - e-petitie 

Ons kenmerk 
1279625 

Geachte Voorzitter, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de SOplus per e-mail d.d. 31 januari 2012 een aantal aan het college van 
Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend inzake e-petitie. De betreffende 
vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantwoordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

I.M. Rozema a.i. 
Griffier 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 

Inlichtingen bij 

E.C. van Rossum 
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0320 265 623 
Bezoekadres 
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Lelystad 



PLUS 
Statenfractie Flevoland. 
Secretariaat Elzenstraat 3 
1326 LP Almere 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten, 
d.t.v. de Griffier der Staten 
via e-mail 

Almere, 31 januari 2012. 

Geachte voorzitter, 

higevolge het bepaalde in artikel 84 van het Reglement van Orde richt de fractie van SOPLUS 

zich tot u met vragen over het functioneren van de zogenoemde "e-petitie" . 

Wij beschouwen deze in 2008 door de Staten ingestelde mogelijkheid voor burgers van onze 

provincie om zaken bij de provinciale overheid aan de orde te stellen als een interessant 

instrument. Bij de bestudering van de website waarop geïnteresseerden worden geïnformeerd 

over het hanteren van het petitie-instrument stuitten wij echter op de mededeling dat deze op 2 

oktober 2008 vastgestelde verordening een geldigheidsduur had tot 25 maart 2011. Het leek 

ons een voorbeeld van het niet altijd up to date houden van de provinciale website. 

Dit brengt de fractie tot de navolgende vragen. 

1. Betekent de hiervoor gedane constatering dat er sinds het aantreden van Provinciale 

Staten in de huidige zittingsperiode geen verordening en derhalve geen mogelijkheid 

tot het indienen van e-petities meer bestaat? 

2. Bent u, indien de geldigheidsduur van de bedoelde verordening niet verstreken is, 

voomemens dejuiste informatie op de website te melden? 

3. Wilt u er op toe te zien dat de website van de provincie in bredere zin voortdurend 

actueel wordt gehouden; inclusief het goed en correct hanteren van de Nederlandse 

taal? 

Vriendelijke groet, 

Erik Boshuijzen 

Fractie SOPLUS. 


