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Titel : Vaste vergaderdag voor PS 
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Bijlage(n):  
 

In uw vergadering van 28 juni jl. heeft de voorzitter op een vraag van het statenlid mevr. 
Fokker toegezegd de vaste vergaderdag - zijnde de maandag – in het fractievoorzittersconvent 
aan de orde te stellen voor de nieuwe statenperiode vanaf maart 2011. Achterliggende 
reden is dat kandidaat statenleden de maandag als een belemmering zouden zien vanwege hun 
dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast hebben ook enkele zittende statenleden te kennen 
gegeven een andere vergaderdag te prefereren.   
 
Jaarlijks wordt het vergaderschema direct na het zomerreces vastgesteld vanwege de al  
bestaande agendaverplichtingen voor 2011. Om geen vertraging op te lopen zijn door de 
griffie de fractievoorzitters in de gelegenheid gesteld een voorkeur aan te geven voor het 
vaststellen van de vergaderdag. Dit heeft een divers beeld van wensen opgeleverd.     
Het Presidium heeft in haar vergadering van 23 augustus jl. kennis genomen van de inbreng 
van het fractievoorzittersconvent en een voorstel aan de statencommissie BEM gedaan.  
Bespreking van dit voorstel in de statencommissie BEM op 13 september jl. leidde tot de 
tweeledige conclusie, dat een meerderheid van de commissie het bepalen van de vaste 
vergaderdag aan de Staten in nieuwe samenstelling laat, alsmede tot de conclusie dat een 
meerderheid zich aftekende voor de donderdag als nieuwe vaste vergaderdag.   
De commissie adviseerde het Presidium daarop een nieuw ontwerp-besluit te formuleren.  
 
In haar vergadering van 14 september jl. besloot het Presidium de bepaling van de 
vergaderdag aan de Staten in nieuwe samenstelling te laten, doch voor wat betreft de planning 
vanaf maart 2011 uit te gaan van de donderdag als vaste vergaderdag, tot de Staten in nieuwe 
samenstelling een definitief besluit terzake hebben genomen.  
Een en ander is verwoord in bijgevoegd ontwerp-besluit, dat u ter vaststelling wordt 
aangeboden.   
 
N.B. Tot de nieuwe statenperiode wordt de bestaande systematiek van de planning van 
vergaderingen aangehouden. Een volwaardige planning voor geheel 2011 wordt opgesteld na 
besluitvorming over dit voorstel.    
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 27 september 2010 tot vaststelling van de vaste vergaderdag. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Overwegende: 
 

- dat vanuit de Staten de wens te kennen is gegeven de maandag als vaste vergaderdag voor 
Provinciale Staten opnieuw te bezien; 

- dat de fractievoorzitters in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken; 
- dat het Presidium op basis van deze inbreng op 23 augustus jl. een standpunt heeft bepaald; 
- dat dit standpunt is besproken in de statencommissie BEM van 13 september jl. en is 

terugverwezen naar het Presidium voor een heroverweging gelet op de inbreng van de 
commissie BEM; 

- dat het Presidium in haar vergadering van 14 september jl. alle argumenten opnieuw heeft 
gewogen en een voorstel doet, zoals verwoord in het dictum van dit besluit.     

 

Besluiten:  
 

Het bepalen van de vaste vergaderdag aan de Staten in nieuwe samenstelling te laten, met 
dien verstande dat voor de planning vanaf maart 2011 de donderdag als vaste vergaderdag 
wordt aangehouden tot de Staten in nieuwe samenstelling een definitief besluit terzake hebben 
genomen.   
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 


