Provincie Flevoland

PROVINCIAL^TAT
1.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 2
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Communicatie In heldere en begrijpbare taal voor Iedereen

Agendapunt: 9
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
In vergadering bijeen op: 26 mei 2021

Constaterende dat:
> De overheid bij de uitvoering van haar taak openbaarheid betracht (artikel 110 van de
grondwet). Iedereen in Nederland mag weten hoe de overheid haar werk doet;
> Het taalgebruik in de door de provincie bijgevoegde begeleidende brief als bestuurlijke reactie
op de boardletter 2020, d.d. 13 januari 2021, bol staat van de onduidelijkheden en taalgebruik
dat voor veel burgers lastig te begrijpen is;
> Door veel bestuurlijke organisaties, waaronder de Tweede Kamer, moties zijn aangenomen die
oproepen tot heldere en begrijpelijke communicatie richting de burgers (zie bijvoorbeeld de
aangenomen Motie van het lid Groothuizen c.s. in de tweede kamer over meer begrijpelijke taal
in rechterlijke uitspraken Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2019);

Overwegende dat:
Veel staten voorstellen, mededelingen en documenten van derden vol staan met afkortingen en
onbegrijpelijke termen;
> Er met grote regelmaat brieven, documenten en andere schriftelijke communicatie wordt
aangeleverd door provinciale organisaties en organisaties werkzaam voor de provincie, met
woordgebruik dat niet of nauwelijks te begrijpen is voor een groot deel van de burgers;
> Van de provincie mag worden verlangd dat zij informatie verstrekt die goed te begrijpen is voor
alle burgers van Flevoland;
> Dat de landelijke overheid BI-niveau toepast in haar communicatie;

Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) /
Spreken uit (dictum)
Dat alle publiekscommunicatie/teksten van de provincie op BI -niveau of op niveau van beoogde doelgroep
worden geschreven.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam Initiatiefnemer: M. van Rooij (5OPLUS), S. Kers (PvdD), /<. Khedoe (DENK), L. Schenk
(Christenunie)

Handtekening Initiatiefnemer;
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Aldus bèsloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 mei 2021.
Statengnffier,
//
Voorzitter, /
L. VerI

mr. A. Kost
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