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Griffieadvies samenstelling commissies: vaste leden en flexibele vervanging  
 
Ten aanzien van de samenstelling van de 3 statencommissies, adviseert de griffie om te kiezen voor 
het benoemen van vaste leden, conform de voorgestelde verdeelsleutel van zetels naar fracties. 
Dit komt tegemoet aan één van de belangrijkste nadelen van de huidige vergaderstructuur 
(versnippering en  fragmentarische kennisopbouw). Teneinde de gewenste flexibiliteit te 
bewerkstelligen, adviseert de griffie alle staten- en burgerleden als vervanger van benoemde 
commissieleden toe te staan.   
 
Indien niet besloten wordt tot benoeming van vaste commissieleden, adviseert de griffie met klem 
tijdens een commissievergadering niet te wisselen van deelnemers aan de vergadering. Hiermee 
wordt bedoeld dat er weliswaar woordvoerders zijn per agendapunt, maar dat deze van begin tot 
eind deelnemen aan de vergadering en niet tussentijds worden vervangen. 
Dit advies is gebaseerd op de navolgende overwegingen: 

- Eén van de redenen voor – en voordelen van het instellen van statencommissies is de 
versterking van de collectieve kennisopbouw binnen een Statencommissie en binnen de 
Staten. Dit is niet mogelijk als per agendapunt de samenstelling van de commissie verandert  

- In het voorstel voor de zetelverdeling per fractie in een Statencommissie, is het ook voor 
éénmansfracties met 2 burgerleden altijd mogelijk een commissie vast te bemensen. Het is 
evident dat éénmansfracties niet alle onderwerpen op een commissieagenda even 
diepgaand kunnen behandelen en dat een éénmansfractie dus zal moeten kiezen waar de 
inbreng primair op gericht zal zijn. Dit is een gebruikelijke situatie in alle politieke 
vertegenwoordigende organen in Nederland.  

- De richtlijnen van het ministerie van BZK voor vergoeding van deelname aan 
commissievergaderingen door burgerleden, worden jaarlijks via een circulaire 
bekendgemaakt (presentiegeld). Deze vergoeding bedraagt voor het bijwonen van een 
(staten)commissievergadering € 105. Nu we weer terugkeren naar een vergaderstructuur 
met statencommissies, zijn deze richtlijnen wederom van toepassing. Er wordt hierbij uit 
gegaan van deelname aan een volledige vergadering. Zodra een burgerlid enkel voor één 
agendapunt deelneemt, ligt het niet in de rede de presentievergoeding van € 105 uit te 
keren.  

- Een commissievergadering met wisselende samenstelling, afhankelijk van agendapunt, 
maakt het niet werkbaar een presentielijst samen te stellen. Dit worden immers dan ook 
presentielijsten per agendapunt. De besluitenlijst van de commissies (overeenkomstig de 
bestaande besluitenlijst van een opinieronde) bestaat vervolgens hoofdzakelijk uit de 
aanwezigen per agendapunt. In de optiek van de griffie geen wenselijke situatie.  
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Samenvattend heeft het wisselen van deelnemers per agendapunt als consequentie dat 

- het budget voor presentiegelden voor burgerleden aanzienlijk moet worden verhoogd, 
aangezien voor meerdere burgerleden bij meerdere agendapunten uitbetaling zal worden 
verlangd 

- de statengriffie geen capaciteit heeft voor de toename van administratieve werkzaamheden 
m.b.t. genoemde presentielijsten en uitbetalingen 

- de commissiegriffier vooral een administratieve rol krijgt, wat ten koste gaat van een 
optimale ondersteuning van de voorzitter. 
 

  
 
 


