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

Onderwerp amendement: Schriftelijke voorbereidingstijd voorafgaande aan digitale vergaderingen

Agendapunt: 3
Onderwerp Statenvoorstel: Afspraken werkwijze digitaal vergaderen commissies en Provinciale Staten

Nummer Statenvoorstel: 2595192

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 22 april 2020
Wijzigen ontwerpbesluit

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

□ te vervangen door

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

A Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
Beslispunt 2:
De tekst uit artikel 5 Schriftelijke voorbereiding
3. Staten- en burgerleden kunnen vragen indienen, binnen 5 dagen na verzending van de vergader- bundel (tot
dinsdag 13:00 uur). De schriftelijke antwoorden van het college worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de
dinsdag voorafgaand aan de vergadering om 16:00 uur, toegevoegd aan de vergaderbundel van de commissie.

Te wijzigen naar:
Artikel 5 Schriftelijke voorbereiding
3. Staten- en burgerleden kunnen schriftelijk vragen indienen. Indien deze binnen 5 dagen na verzending van
de vergader- bundel (tot dinsdag 13:00 uur) zijn ingediend, dan worden de schriftelijke antwoorden van het
college zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de vergadering om 16:00 uur,
toegevoegd aan de vergaderbundel van de commissie. Vragen die tot 13:00 uur op de dag voorafgaand in de
vergadering worden ingediend, worden door het college (uiterlijk) beantwoord in de vergadering zelf.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: L. Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 22 april 2020

Statengriffier voor deze,

Voorzitter,

P.C. Liedekerken

L. Verbeek

Verworpen

