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Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
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Reglementen van orde nieuwe vergaderstructuur

(in t e v u l l e n door g r i f f i e r )

Amendement nr.:
Agendapunt:
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Onderwerp:

'Mondelinge vragen', a r t i k e l 59, lid 9

Nummer Statenvoorstel:

1544597

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
P r o v i n c i a l e S t a t e n v a n F l e v o l a n d in vergadering bijeen op 18 december 2013
Wijzigen

ontwerpbesluit:

\

1.
De tekst van beslispunt 2 van het ontwerpbesluit zijnde 'vast'te stellen het Reglement
van Orde van Provinciale Staten 2013' te vervangen door: 'vast te stellen het Reglement van
Orde van Provinciale Staten met wijziging van artikel 59, lid 9 (mondelinge vragen)'.
Artikel 59, lid 9 luidt: 'Bij gebruikmaking van dit artikel worden door|de voorzitter geen interrupties toegelaten en kunnen geen moties worden ingediend.'
Artikel 59, lid 9 komt te luiden: 'De voorzitter kan andere fracties vervolgens de gelegenheid
geven om aanvullende vragen aan het college of de vragensteller te stellen. Per fractie mag
per onderwerp maximaal één aanvullende vraag worden gesteld. Bij gebruikmaking van dit
artikel worden door de voorzitter geen interrupties toegelaten en kurpnen geen moties worden
ingediend.'
Toelichting:

Met dit amendement wordt het mogelijk gemaakt om andere fracties ook in de gelegenheid te
stellen over het zelfde onderwerp een aanvullende vraag aan het college te stellen of de
vragensteller te bevragen over het onderwerp.

Naam initiatiefnemer:

A. (Arie) Stuivenberg
Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
griffier,
voorzitter,
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Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Ingediend door:
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Onderv/erp: woordvoerderschapsregeling voor commissies per onderwerp
(in te vullen door griffier)

Amendement nr.:
Agendapunt:

8
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Onderwerp Statenvoorstel: Reglementen van Orde nieuwe vergaderstructuur
Nummer Statenvoorstel: 1544597

Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 18 december 2013
Wijzigen ontwerpbesluit

1.De tekst van beslispunt 2 van het ontwerpbesluit zijnde 'vast te stellen het Reglement van Orde op de
statencommissie 2013 provincie Flevoland' te vervangen door 'vast te stellen het Reglement van Orde op de
statencommissie 2013 provincie Flevoland met wijziging van artikel 4 lid 4 (SamensteUing).
Artikel 4 lid 4 luidt: 'Alle statenleden en burgerleden worden door Provinciale Staten benoemd als
plaatsvervangend lid van de statencommissies.'
Artikel 4 lid 4 komt te luiden: 'AUe statenleden en burgerleden worden door Provinciale Staten benoemd als
plaatsvervangend lid van de statencommissies. Daarbij geldt dat het woordvoerderschap gewisseld kan worden
per agendapunt van de commissievergadering.
Toelichting
Voor de kleine fracties valt de deskundigheid op de verscheidenheid van onderwerpen van de agenda van
een statencommissie in de huidige opzet lastiger te verdelen. Toch is het goed democratisch gebruik dat
ook zij hun geluid optimaal kunnen laten horen.

Naam initiatiefnemer:

Handtekening initiatief

E. G. Boshuijzen
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Hef airnèndement is:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
griffier,
voorzitter,

