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Opinieronde 2     

Onderwerp Vaststellen Reglementen  van Orde nieuwe vergaderstructuur 
 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

In opiniërende zin te bespreken welke voorkeur 
Statenleden hebben, waarbij drie beslispunten 
worden voorgelegd: 
1) het vaststellen van het RvO voor de 

vergaderingen van PS 
2) het vaststellen van het RvO voor de 

statencommissies 2013 
3) aan het eind van de lopende statenperiode de 

nieuwe vergaderstructuur te evalueren. 
Namens het Presidium zullen de heren 
Stuivenberg en Verbeek het woord voeren en 
vragen over het voorliggende voorstel 
beantwoorden.   

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Te besluiten of zij de huidige vergaderstructuur, 
waarbij vergaderd wordt op één Statendag en in 
drie themarondes, wenst te vervangen door een 
nieuwe vierwekelijkse vergaderstructuur, waarbij 
gewerkt wordt volgens de vergaderregels uit de 
nieuwe Reglementen van Orde..      

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

De commissie RvO heeft voorstellen gedaan voor 
de reglementen van orde. Het Presidium en 
seniorenconvent hebben overleg gevoerd. Het 
resultaat zijn de  voorliggend ontwerp 
Reglementen van Orde.     

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Provinciale Staten werken sinds 2011 met de 
huidige vergaderstructuur. Daarvoor werd 
gewerkt met een commissiestructuur. Op 
verschillende momenten tijdens deze 
statenperiode is de vergaderstructuur 
geëvalueerd. In het najaar van 2011 is de 
vergaderstructuur geëvalueerd.  
In januari 2013 is aan de Statengriffie opdracht 
gegeven om te komen met voorstellen voor een 
nieuwe vergaderstructuur. Deze voorstellen zijn 
in het Presidium en met het seniorenconvent 
besproken en dat heeft uiteindelijk in september 
geresulteerd in een keuze voor een nieuwe 
vergaderstructuur. Hiervoor liggen nu de nieuwe 
Reglementen voor.  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Besluitvorming in Provinciale Staten van 18 
december om de nieuwe structuur zo snel 
mogelijk na 1 januari 2014 te kunnen invoeren.     

  


