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Inhoudsopgave 

 

Ontwerpbesluit      

 

Aan Provinciale Staten, 

 
Aanleiding 

Tijdens het fractievoorzittersconvent van 25 september heeft mevrouw Hoek (50PLUS) aan de orde gesteld, dat zij 

graag een commissielid zijnde een niet-Statenlid wil laten benoemen. Het Reglement van Orde schrijft voor (in artikel 

54 lid 4), dat iedere fractie maximaal twee commissieleden kan laten benoemen, die bij de voorgaande 

statenverkiezingen wel verkiesbaar waren maar niet in Provinciale Staten zijn gekozen. Omdat mevrouw Hoek geen 

kandidaten meer heeft die voldoen aan deze eis, heeft zij het fractievoorzittersconvent gevraagd of van deze eis kan 

worden afgeweken.  

 

Voorstel 

Vanuit het democratisch principe dat ook een kleine partij gehoord moet kunnen worden, is het benoemen van 

commissieleden zijnde geen Statenlid een goed instrument. Er zijn geen juridische belemmeringen om de eis van op 

de kieslijst te hebben gestaan te laten vallen. De situatie die zich nu voordoet is voor Utrecht uniek. Het 

fractievoorzittersconvent kiest er dan ook voor om het RvO aan te passen, met de bepaling dat de mogelijkheid 

vervalt met ingang van de nieuwe Statenperiode.  

 

Wel zal de betrokken partij moeten aantonen, dat de kandidaat voldoet aan de eisen die ook aan Statenleden worden 

gesteld waar het gaat om woonplaatsbeginsel,  integriteit, en dat hij of zij daadwerkelijk betrokken is bij de partij. De 

toets hier op hoort niet thuis in een politiek gremium. Daarom stelt het fractievoorzittersconvent voor om de voorzitter 

van PS te belasten met deze toets, mede vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Hij 

wordt daarin ondersteund door de statengriffier. Vervolgens kan, bij een positieve uitkomst, het kandidaat-

commissielid worden  benoemd, conform de gebruikelijke wijze van benoemen van commissieleden, die geen 

statenlid zijn.  

 

Voorgesteld wordt te besluiten, zoals weergegeven in bijgevoegd ontwerp-besluit.  
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Ontwerp-besluit 

 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 11 december 2017 tot wijziging van het Reglement van Orde 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Gelet op de artikelen 16 en 80 van de Provinciewet en art. 54 van het Reglement van Orde van de provincie Utrecht; 

zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 februari 2017, 

 

Besluiten 

1. Artikel 54 lid 4 als volgt te wijzigen: 

 De zinsnede “die bij de vorige statenverkiezingen wel beschikbaar waren, maar niet in 

Provinciale Staten zijn gekozen”.  

 In plaats daarvan toe te voegen “die geen statenlid zijn, maar wel voldoen aan de formele 

vereisten voor het statenlidmaatschap, zoals genoemd in de artikelen 10, 11, 13 lid 1 en 3, 15 

van de Provinciewet”.  

2. Deze wijziging te laten vervallen op 20 maart 2019.  

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

Griffier, 



PS2017PS12 

 

 


