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Bijlage(n): n.v.t.    

 

Aan Provinciale Staten, 

 

In uw vergadering van 2 juli jl. heeft u unaniem besloten het rapport van de ad hoc commissie 

evaluatie werkwijze Provinciale Staten van Utrecht vast te stellen. Uit dit besluit volgt een aantal 

noodzakelijke wijzigingen van het Reglement van Orde. Dit voorstel betreft deze wijzigingen. 

Het gaat achtereenvolgens om: 

- Het voorzien van het vragenhalfuurtje van een aantal criteria; 

- Het nader regelen van het houden van een interpellatie; 

- Het toevoegen van de taak aan de commissievoorzitter om zorg te dragen voor het opstellen 

van een termijnagenda; 

- Het regelen van de spreektijd door de commissievoorzitter. 

 

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting op deze wijzigingen in het statenvoorstel van 2 juli 

2012. Gelet op de unanieme besluitvorming in uw vergadering van 2 juli jl. vindt rechtstreekse 

aanbieding aan uw Staten plaats. 

 

Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. 

 

 

Ad hoc commissie Evaluatie vergader- en werkwijze Provinciale Staten 
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                        Besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 10 september 2012; 

 

Gelezen: 

het voorstel van de ad hoc commissie Evaluatie vergader- en werkwijze van Provinciale Staten uit hun 

midden van juli 2012;  

 

Overwegende: 

- dat zij in hun vergadering van 2 juli 2012 op voorstel van de ad hoc commissie Evaluatie 

vergader- en werkwijze Provinciale Staten van Utrecht unaniem hebben besloten tot wijziging 

van het Reglement van Orde; 

- dat in het betreffende voorstel van 2 juli 2012 de integrale tekst van de voorstellen tot 

wijziging van het Reglement van Orde van een toelichting zijn voorzien, waarnaar 

kortheidshalve wordt verwezen; 

- dat dit besluit zich derhalve beperkt tot codificering van deze wijzigingen in het Reglement 

van Orde van Provinciale Staten. 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Provinciewet; 

 

Besluiten:  

 ARTIKEL 1 

 

Artikel 48 Mondelinge vragen (vragenhalfuur): 

 

A. Het tweede lid van artikel 48 wordt gewijzigd en luidt als volgt:  

“ 2. De vragen moeten kort en duidelijk worden geformuleerd en mogen van een korte toelichting zijn 

voorzien. De vragen zijn urgent, in agendering van het punt is niet al voorzien en het gaat om een 

onderwerp dat de provincie aangaat of aan kan gaan. Dit ter beoordeling van de voorzitter na overleg 

met de voorzitter van het Presidium en de griffier ”. 

 

B. Het zesde lid van artikel 48 wordt gewijzigd en luidt als volgt:  

“ 6. De behandeling van de vragen neemt ten hoogste een half uur in beslag, tenzij de vergadering op 

voorstel van de voorzitter na overleg met de voorzitter van het presidium en de griffier anders beslist“.  

 

C. Aan artikel 48 wordt een nieuw zevende lid toegevoegd, waarvan de redactie als volgt luidt: 

“ 7. Tijdens het mondelinge vragenuur kunnen geen moties worden ingediend “.  

 

 

 ARTIKEL 2 

 

Artikel 46 Interpellatie: 

 

Het eerste lid van artikel 46 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 

 

“ 1. Indien een lid wil beraadslagen over een onderwerp dat niet op de agenda is aangekondigd, maar 

wat de provincie aangaat of aan kan gaan, dient hij daartoe een schriftelijk voorstel tot het houden van 

een interpellatie in bij de voorzitter, met een toelichting. Hij doet dat ten minste drie dagen voor de 

betreffende vergadering en geeft daarbij op welke vragen hij wil stellen”.  
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 ARTIKEL 3 

 

Artikel 58 Taak van de Voorzitter: 

 

Het tweede lid van artikel 58 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 

 

“ De voorzitter leidt de commissievergadering en zorgt voor de handhaving van de orde tijdens de    

vergadering. Hij verleent het woord, omschrijft de door de vergadering te nemen beslissingen en 

formuleert de adviezen van de commissie. Hij is bevoegd de personen die de orde verstoren te doen 

verwijderen. Hij zorgt voor opstelling van de termijnagenda “.  

 

 

 ARTIKEL 4 

 

Artikel 65 Spreektijden Commissies: 

      

Artikel 65 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 

 

“ De voorzitter kan na mededeling aan de leden voorafgaand aan de vergadering voor de behandeling 

van een of meer onderwerpen of voor de gehele vergadering spreektijd regelen.” 

 

 

 

 ARTIKEL 5 

 

Inwerkingtreding:  

 

Deze wijziging van het Reglement van Orde treedt direct na vaststelling in werking. 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

Griffier, 

 

 

 

          


