AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: A
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Aanpassen artikel 10.1 RvO
Agendapunt: 10c
Onderwerp Statenvoorstel: Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten
Nummer Statenvoorstel: 2779009

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op : 15 september 2021
Constaterende dat:
Een burgerlid op dit moment als kandidaat geplaatst dient te zijn op de kandidatenlijst van de
•
betreffende partij, zoals deze kandidatenlijst luidde ten tijde van de laatste verkiezingen van Provinciale
Staten.
Er geen wettelijke bepalingen bestaan van de minimale lengte van een kieslijst.
•
•
Er geen wettelijke bepalingen zijn m.b.t. het opnemen van een beperkende maatregel in de
provinciewet.
•
Er een mogelijke discriminerende werking zou kunnen uitgaan van deze beperking.
•
Deze beperking instroom van nieuw politiek talent beperkt.
•
Gedeputeerden aangesteld kunnen worden zonder dat deze op de kieslijst hebben gestaan.
Overwegende dat:
•
Politiek schreeuwt om nieuw talent.
•
Kandidaten die op kieslijsten stonden mogelijk voor een groot aantal redenen niet niet (meer)
beschikbaar kunnen zijn.
•
Nieuwe kleine partijen vaak in een begin fase maar een beperkte achterban hebben welke in korte tijd
aanzienlijk zou kunnen groeien, echter d.m.v. deze beperkende maatregel geen politieke ervaring op
kunnen doen.
Wijzigen ontwerpbesluit

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
Het Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie
Flevoland 2021 vast te stellen, inclusief Verordening
Ambtelijke bijstand 2021, Verordening
Fractieondersteuning 2021 en Verordening
Werkgeverscommissies Statengriffier;

Naam initiatiefnemer: Marc van Rooij 50PLUS

Handtekening initiatiefnemer:

X te vervangen door

Het Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie
Flevoland 2021 vast te stellen, inclusief Verordening
Ambtelijke bijstand 2021, Verordening
Fractieondersteuning 2021 en Verordening
Werkgeverscommissies Statengriffier; waarbij artikel
10.1 in het Reglement van Orde vervangen is in:
“Provinciale Staten benoemen burgerleden op
voordracht van de fractie. De artikelen 10, 11, 12, 13
en 15 van de Provinciewet zijn op burgerleden van
overeenkomstige toepassing”

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

Stemverhouding

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Totaal
JA21
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
50PLUS
D66
PvdD
SGP
GO
Forum voor Democratie
DENK
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 15 september 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

