
  Memo 

 

Datum 

Aan 

Afdeling 

Van 

Doorkiesnummer 

Betreft 

 

Afschrift 

 

 

 

 Registratienummer: 

 Opmerkingen 

 
 
 
 
 

 

  

 

Bespreekpunten: 
- Kennis te nemen van het initiatief/experiment  an de fracties van D66, PvdD, CDA en SGP 

n.a.v. de motie vreemd voor een motie – en amendementen overleg. 
- Als procedurecommissie af te spreken hoe de voorzitters hier mee omgaan in de 

Statencommissies, namelijk: 
a. de voorzitter inventariseert of één of meerdere fracties kort van de gelegenheid gebruik 

wil(len) maken het initiatief nader toe te lichten; 
b. de voorzitter doet in overleg met de commissie een eigen agenderingsvoorstel bij het 

relevante agendapunt en – gehoord de wensen - een eigen voorstel voor spreektijd; 
c. de voorzitter geeft één of meerdere fracties een concrete spreektijd voor een toelichting 

op het initiatief binnen de beschikbare bespreektijd; 
d. de voorzitter geeft na de toelichting de overige fracties kort de gelegenheid tot een 

reactie of vraag; 
e. de voorzitter concludeert de bespreking helder af op inhoud en proces. 

 
Aanleiding 
In het voorjaar van 2021 werd door de fractie SGP een motie vreemd overwogen. 
Deze droeg de Procedurecommissie op uit te zoeken of er op de dinsdag voorgaand aan de PS 
vergaderingen een moties en amendementen overleg viel te organiseren, waarbij ook GS uitgenodigd 
kon worden. Meegegeven werd dit voorstel eventueel in het nieuwe Reglement van Orde op te 
nemen. Reden voor de Statenleden Den Boer (D66), Luijendijk (PvdD) en Van Slooten (CDA)hierover te 
brainstormen en te komen met een nader voorstel. 
 
Wat is het probleem?  
Vastgesteld werd dat regelmatig op het allerlaatste moment fracties moties en amendementen 
aanbieden voor de besluitvorming in PS, soms zelfs nog ter vergadering. Er is daardoor (te) weinig 
tijd voor fracties om de moties en amendementen te lezen en te doorgronden. Ook ontbreekt de tijd 
voor onderling nader overleg en gesprek in- en tussen fracties. Hierdoor is er onvoldoende of 
aandacht voor de nuances en gewenste veranderingen/aanvullingen. Bovendien neemt de kans dat 
een meerderheid van de Staten het initiatief wil ondersteunen af. 
 
Voorgestelde experiment: aan de slag 
Werken in kleine stapjes en het motto: gewoon aan de slag. Het goede voorbeeld – in ieder geval is 
die intentie bij de initiatiefnemers aanwezig - doet hopelijk volgen. Liever binnen de bestaande 
vergaderstructuur de oplossing bedenken in plaats van een nieuw overleg in te stellen of het in het 
RvO PS te regelen.  
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Experimenteren met deze pragmatische werkwijze in de resterende Statenperiode heeft de voorkeur 
van de initiatiefnemers. 
 
Praktische afspraken over behandeling van moties en amendementen  
Voor Statenvoorstellen krijgen fracties in de commissies beeldvorming /oordeelsvorming 
gelegenheid moties en/of amendementen aan te kondigen. De commissievoorzitter inventariseert op 
een geschikt moment of een fractie kort van de gelegenheid gebruik wil maken het initiatief nader 
toe te lichten. Ook geeft de voorzitter gelegenheid voor een korte eerste gedachtewisseling tussen 
fracties daarop. Het moment daarvoor wordt in overleg bepaald. De voorzitter concludeert na afloop 
helder op inhoud/proces. 
 
De commissievoorzitter concludeert helder af bijvoorbeeld door: 

- de gegeven toelichting  door de fractie is helder (inhoudelijk). 
- de onderlinge discussie was voldoende/een eerste aanzet om er in de fracties nader over te 

spreken (proces). 
 
Idealiter zijn er voorafgaand aan de besluitvorming meerdere commissies beeld- en 
oordeelsvormend. Fracties kunnen hun initiatief voor een motie/amendement aankondigen. Het 
initiatief kan ook al voorafgaand op schrift worden gedeeld. 
 
Deadlines indienen moties en amendementen 

- Uiterlijk 30 minuten voorafgaand aan de PS vergadering wordt in principe een concept 
motie/amendement ingediend bij de griffie en – indien men dat wenst – digitaal gedeeld met 
de overige fracties middels de besloten omgeving. De griffie attendeert de fracties daarop. 
Fracties hebben zo ruim 2 dagen de tijd om met de andere fracties te overleggen over 
teksten, medeondertekening, wijziging van moties of amendementen of 
intrekken/samenvoegen van eventuele dubbele moties en amendementen. 

- Wil een fractie de concept motie/amendement in een voorafgaande commissie, dus eerder 
dan vrijdagochtend 12.00 uur voorafgaand aan PS delen, bijvoorbeeld met het oog op 
eventueel te zoeken steun van mede-indieners, dan kan deze tot 30 minuten voor aanvang 
vergadering voorafgaand aan de betreffende commissie worden aangeleverd bij de griffie en 
wordt die digitaal in de besloten omgeving gepubliceerd. Op een gelegen moment, als de 
commissie dat wenst, kan een korte toelichting worden gegeven door de initiatiefnemer. 
Fracties krijgen van de voorzitter gelegenheid de initiatiefnemer kort te bevragen of in 
gesprek met elkaar te gaan. 

 
 
 
     
 


