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Opmerkingen

Voorstel aan Procedurecommissie:
1. Bij integrale commissies een maximum van 291 Staten- en burgerleden te hanteren conform RvO
artikel 2.5 en conform de huidige samenstelling van Provinciale Staten en benoemde
burgerleden;
2.

Bij integrale commissies een openingsquorum van 15 2 Staten- en burgerleden te hanteren
conform RvO artikel 36.4;

3.

Het openingsquorum en maximum aan deelnemers alleen van toepassing te laten zijn bij
integrale oordeelsvormende commissies. Ook bij digitale integrale oordeelvormende sessie
wordt dit gecontroleerd;

4.

Bij beeldvorming wel een minimum (10 personen) maar geen maximum aan deelnemers te
hanteren.

Aanleiding
De afgelopen maanden zijn en ook de komende maanden worden meerdere onderwerpen in een
integrale commissie geagendeerd. Dit gebeurt omdat het onderwerp verschillende thema’s van beide
commissies betreft (bijvoorbeeld Wonen & Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening & Economie,
Omgevingsvisie). Op deze manier kunnen fracties zowel hun “thema-deskundige” uit de commissie
RND als hun “thema-deskundige” uit de commissie EMS aan de integrale commissie laten
deelnemen. Wat staat er in het RvO over integrale commissie? In artikel 14.1 staat enkel iets
opgenomen over integrale ad hoc commissie (zolang de Staten na de Statenverkiezingen nog geen
besluit hebben genomen tot instelling van commissies) en dat een integrale ad hoc commissie
vergadert op eenzelfde wijze als een commissie, conform artikel 2. In RvO 15.7 staat dat commissies
gezamenlijk kunnen vergaderen, indien de voorzitters dan wel de commissies dit wenselijk vinden.
Met slechts 2 bestaande commissies noemen we dit een integrale vergadering.
Volgens het Reglement van Orde (artikel 2.6) zijn de commissievoorzitters belast met het voorzitten
van de commissie conform de wet en het RvO. Vandaar dit verzoek aan de Procedurecommissie.

Het aantal is gewijzigd naar maximum 30, na toetreding statenlid bij fractie JA21 (6 zetels per
26 januari 2022)
1

Het aantal is gewijzigd naar 16, na toetreding statenlid bij fractie JA21 (6 zetels per 26 januari
2022)
2
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Argumenten
1.1
Evenredige vertegenwoordiging -verdeelsleutel
RvO artikel 2.5: De commissies bestaan uit een evenredige vertegenwoordiging van de zetels,
die de fractie in de Staten heeft, met gebruikmaking van de volgende verdeelsleutel:
- één tot zes zetels: twee leden;
- zes of meer zetels: drie leden.
1.2

Maximum 29 1 bij huidige samenstelling
Gezien onze huidige samenstelling kunnen er maximaal 29 leden (Staten- en burgerleden)
deelnemen aan een commissie, namelijk (VVD=3, GO, FvD, 50PLUS & vdStarre=1, overige 11
fracties=2).

2.1

Openingsquorum van 15 2
Voor een commissievergadering is het openingsquorum meer dan de helft van het aantal in
de commissie benoemde leden (RvO artikel 36.4). In een integrale commissie zijn geen leden
benoemd. Echter een maximum van 29 leden en een openingsquorum van 15 leden is goed
uit te leggen.

3.1

Alleen bij oordeelsvorming
Beeldvormende sessies zijn vormvrij (inspiratiesessies, werksessies, infomarkten,
tafeltjessessie, werkbezoeken of gewoon presentaties) en worden ook niet altijd direct
gevolgd door oordeelsvorming en besluitvorming. Bij inspiratiesessie of informatieve sessie
zou je zo veel mogelijk Staten en Burgerleden de mogelijkheid geven om kennis te vergaren
en deel te nemen. In een oordeelsvormende commissies wordt onderling gedebatteerd maar
ook overlegd met Gedeputeerde Staten. Daarbij is een evenwichtige vertegenwoordiging van
de in provinciale Staten vertegenwoordigde groeperingen meer van belang.

4.1

Consequente norm
Voor Statenacademies en voor werkbezoeken wordt de norm van minimaal 10 aanmeldingen
gehanteerd. Deze norm ook hanteren voor beeldvormende sessies is consequent.

Kanttekeningen
1.1
Variabel
Het maximum kan naar 30 stijgen als fractie 50PLUS een burgerlid benoemd. Voor de fractie
GO, FvD of vdStarre is dit niet mogelijk omdat GO en Fractie vd Starre geen kieslijst hebben
en bij FvD er geen leden meer beschikbaar zijn op de kieslijst.
2.1

Quorum bij RND/EMS
Voor de commissie RND zijn op dit moment 25 leden benoemd, voor de commissie EMS zijn
dat er 26. Alle Staten- en burgerleden kunnen optreden als plaatsvervangend lid (zie
Statenvoorstel 10 november 2021, benoemingen) (RvO 2.4). In de commissie EMS zijn 26 leden
benoemd. In de commissie RND zijn 25 leden benoemd. Dit betekent een EMS
openingsquorum van 14 leden en een RND openingsquorum van 13 leden. De komende tijd
gaan we goed in de gaten houden of dit nog werkbaar is met vier 1-mansfracties

4.1

Extra kosten
Door voor beeldvormende sessies geen maximum aantal deelnemers te hanteren kan dit
mogelijk consequenties hebben voor de kosten. Burgerleden kunnen zo onbeperkt
deelnemen aan beeldvormende sessie, ook als er al fractiegenoten deelnemen. Burgerleden
worden op basis van deelname uitbetaald;

4.2

Woordvoerders
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Het verzoek zegt niets over woordvoerders (RvO 37.1: In een commissievergadering mag niet
meer dan één woordvoerder per fractie per agendapunt deelnemen aan de beraadslaging).
In de praktijk zou hier bij bepaalde integrale beeldvormende sessie door de voorzitter
kunnen worden voorgesteld om hier vanaf te wijken.

