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Inleiding 

In het fractievoorzittersconvent en presidium is gediscussieerd over de wijze van meningspeiling in 
uw vergadering, als bedoeld in artikel 27, lid 2 van het Reglement van Orde.  
Het betreft in essentie de situatie, waarbij de voorzitter kan vaststellen of een aanhangig voorstel in uw 
Staten al dan niet kan rekenen op een meerderheid en daarmee is aangenomen. Voor deze 
meningspeiling is uitgangspunt het aantal leden van een fractie dat de presentielijst heeft getekend en 
aanwezig is in de vergadering. In vorenstaande zin wordt voorgesteld het Reglement van Orde te 
wijzigen.  
Conform bijgevoegd ontwerp-besluit tot wijziging van het Reglement van Orde is besloten in het 
fractievoorzittersconvent en presidium.  
 
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.  
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besluit 

Besluit van provinciale staten van 24 september 2007 tot wijziging van het Reglement van orde 
provincie Utrecht 2003. 
 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersconvent en Presidium; 
 
nummer 2007INT200021; 
 
Overwegende dat behoefte bestaat aan een duidelijke regeling met betrekking tot het vaststellen van de 
besluitvorming door middel van een meningspeiling door de voorzitter in hun vergadering; 
 

Gelet op artikel 16 van de Provinciewet;  
 

Besluiten:  
 

ARTIKEL I 
 
Artikel 27, tweede lid, laatste volzin, van het Reglement van orde provincie Utrecht 2003 wordt 
vervangen door: Op basis van de meningspeiling kan de voorzitter vaststellen dat het voorstel is 
aangenomen, dan wel is verworpen, tenzij één van de leden alsnog stemming verlangt. Bij de 
uitvoering van de menings-peiling inventariseert de voorzitter de mening per fractie, waarbij het aantal 
leden van een fractie dat de presentielijst heeft getekend én aanwezig is bepalend is voor het aantal 
stemmen van die fractie. 
 
ARTIKEL II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van dit besluit  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2007  
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Zoals gebruikelijk wordt bij aanvang van een nieuwe statenperiode het geldende Reglement van Orde 
voor de staten- en commissievergaderingen bezien op de wenselijkheid tot het aanbrengen van 
wijzigingen.  
 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel I 
 
In het fractievoorzittersconvent en presidium is gediscussieerd over de wijze van meningspeiling in 
uw vergadering, als bedoeld in artikel 27, lid 2 van het Reglement van Orde.  
Het betreft in essentie de situatie, waarbij de voorzitter kan vaststellen of een aanhangig voorstel in uw 
Staten al dan niet kan rekenen op een meerderheid en daarmee is aangenomen. Voor deze 
meningspeiling is uitgangspunt het aantal leden van een fractie dat de presentielijst heeft getekend en 
aanwezig is in de vergadering.  
 
Artikel II 
 
Dit artikel regelt de inwerkingtreding.  
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