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Er worden verschillende opmerkingen gemaakt over dit voorstel. De belangrijkste zijn:  
 
- Een pleidooi voor een openbaar Register Geheimhouding, dat via internet te raadplegen is. 
De portefeuillehouder zegt toe dat dit Register uiterlijk 1 maart 2021 openbaar via internet te raadplegen is. 
 
- Artikel 2A lid 3 luidt: “Bij uitputting van de kieslijst kunnen per statenperiode maximaal twee kandidaten 
van buiten de kieslijst per fractie worden voorgedragen voor het commissielidmaatschap. Deze kandidaten dienen 
bewijsbaar lid te zijn van de betrokken partij, en dienen voor het overige aan dezelfde voorwaarden te voldoen als 
een commissielid dat op de kieslijst heeft gestaan.” Er worden vragen gesteld over hoe dit in de huidige praktijk 
werkt, nu er bij verschillende fracties zaken rondom het onderwerp ‘lidmaatschap’ spelen.   
De portefeuillehouder geeft aan dit artikel de tijd te willen geven, het RvO kan desgewenst altijd nog gewijzigd 
worden. Verder geeft artikel 82 altijd de ruimte om te besluiten af te wijken van het RvO. 
 
- Over de gevolgen van een eventueel afscheiden van een lid van de fractie, bijvoorbeeld voor wat betreft 
budget en spreektijd.  
De Statengriffier geeft aan dat dit reeds in de Verordening op de fractievergoedingen is geregeld en daarom niet 
in dit RvO is opgenomen. 
 
- Artikel 48, ‘Agenderingsvoorstel Statencommissie’, lid 3 luidt: “Indien het voorstel wordt ondersteund 
door ten minste een derde deel van het aantal in de Staten vertegenwoordigde fracties wordt het voorstel aan de 
agenda toegevoegd.” Er wordt voorgesteld om hier aan toe te voegen “… of een derde deel van het aantal in de 
Staten vertegenwoordigende leden…”.  
 
- M.b.t. de soms grote aantallen insprekers wordt voorgesteld om, indien er meer dan vijf insprekers zijn, 
een speciale hoorzitting te agenderen, zodat het niet af gaan van de netto vergadertijd van de commissie.  
 
Over een aantal wijzigingen worden amendementen aangekondigd. De portefeuillehouder roept op de formulering 
daarvan af te stemmen met de Griffie. 
 
Vanwege de aangekondigde amendementen adviseert de commissie het Presidium dit Statenvoorstel als ‘klein 
debat’ te agenderen in de vergadering van Provinciale Staten. 
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