
Vergaderorde: 
Leest u voorafgaand aan de vergadering nog even het Reglement van Orde Digitaal 
Vergaderen door. Deze treft u in uw app onder verordeningen. 

1. Alleen de voorzitter zal uw microfoon in – en uitschakelen. Doe dit zelf niet. 
2. Via de whatsappgroep laat u de voorzitter weten of u het woord wilt, een 

technisch probleem of een vraag heeft. 
De volgende afkortingen zijn afgesproken: 
W  of woord = ’t woord vragen. 
TP = melden technisch probleem 
Wanneer u een TP aangeeft in de app, zal de griffie contact met u opnemen. 
Wij verzoeken u de whatsapp uitsluitend voor functionele communicatie 
m.b.t. deze vergadering te gebruiken! 

3. Schorsingen: indien u een fractiekamer bij de griffie heeft aangevraagd, 
kunt u bij een schorsing met uw fractie vergaderen in een digitale 
fractiekamer in Pexip. 

4. U heeft vooraf bij de griffie aangegeven wie van uw fractie het woord voert 
bij elk onderwerp. De voorzitter zal deze Statenleden het woord geven. 

5. De voorzitter zal de vergadering regelmatig schorsen voor een korte pauze. 
6. Na de vergadering is er de mogelijkheid opnieuw in te loggen in de 

vergaderkamer in Pexip voor de nazit. 
 
Aanvullingen vergaderorde vergaderingen Provinciale Staten 

1. Via de whatsappgroep laat u de voorzitter weten of u het woord wilt, een 
technisch probleem of een vraag heeft. 
De volgende afkortingen zijn afgesproken: 

            I, IR of Interruptie – interruptie. 
V of vraag = een vraag stellen. 
W  of woord = ’t woord vragen. 
TP = melden technisch probleem. 

            2 = tweede termijn gewenst. 
            SV of stemverklaring = afgeven stemverklaring 

Wanneer u een TP aangeeft in de app, zal de griffie contact met u opnemen. 
Wij verzoeken u de whatsapp uitsluitend voor functionele communicatie 
m.b.t. deze vergadering te gebruiken! 

2. Moties en amendementen worden niet ondertekend: voor het indienen van 
een motie of amendement is niet vereist dat deze ondertekend is. 
Hoe werkt het?    
In de meeste gevallen heeft u uw motie/amendement al eerder 
aangeleverd bij de griffie. U geeft bij uw bijdrage aan dat u een motie of 
amendement wenst in te dienen.  
Indien deze gewijzigd is/wordt ten opzichte van de eerder ingediende 
versie (bijvoorbeeld n.a.v. het debat in de Staten) geeft u dit ook aan in uw 
bijdrage. U mailt dan uw gewijzigde motie/amendement naar 
griffie@flevoland.nl.  
Als uw motie/amendement niet is gewijzigd hoeft u geen nieuwe mail te 
sturen: de griffie plaatst uw motie als zijnde ‘ingediend’ bij het agendapunt.  
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