
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 
DATUM 25-3-2021 

AAN FAC 

VAN Karin Peters en Johan Dorst 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Aanwezigheid gedeputeerde 

 
Aanleiding 
In het Statenvoorstel ‘Voorstellen voor FAC n.a.v. evaluatie’ wordt bij beslispunt 4 voorgesteld: 
 
 “Kies bewust voor beraadslagingen met of zonder gedeputeerde en/of accountant.” 
 
Tijdens de bespreking van dit voorstel in de FAC van 24 maart jl. vroeg de heer Van Oort zich af of dit juridisch 
houdbaar is, gezien hetgeen gesteld wordt in de Provinciewet. De voorzitter heeft toegezegd dat de 
commissiegriffier dit nader zal onderzoeken en zal berichten over zijn bevindingen. Bij deze. 
 
Juridisch kader 
Artikel 21 lid 2, onderdeel van Hoofdstuk II over Provinciale Staten, luidt: 
 
 “Een gedeputeerde heeft toegang tot de vergaderingen en kan aan de beraadslaging deelnemen.” 
 
Hoofdstuk V van de Provinciewet bevat artikelen over Commissies. Artikel 80 lid 5 luidt: 
 

“De artikelen 19 en 21 tot en met 23 zijn van overeenkomstige toepassing op een vergadering van een 
Statencommissie…” 

 
Weging 
Doordat in art. 80 lid 5 onder andere art. 21 (en dus ook lid 2) van toepassing wordt verklaard, heeft een 
gedeputeerde in principe toegang tot de commissievergaderingen (afgezien van het gegeven dat het openbare 
bijeenkomsten zijn). Het beslispunt spreekt echter over ‘beraadslagingen’.  
 
In de Memorie van Toelichting bij artikel 21 staat:  
“De regering acht het vanzelfsprekend dat gedeputeerden zich niet mengen in de beraadslagingen over 
aangelegenheden die in het bijzonder provinciale staten aangaan en die provinciale staten zonder inmenging van 
anderen willen delen, bijvoorbeeld als ze van gedachten willen wisselen over hun eigen functioneren of bij de 
voorbereiding van een besluit tot het houden van een onderzoek naar het door gedeputeerden gevoerde 
bestuur.” 
“De redactie van lid 2 en 3 laat ruimte voor nadere afspraken tussen provinciale staten en gedeputeerden die 
passen binnen de lokale verhoudingen.” 
 
Het beslispunt is derhalve juridisch houdbaar.  
 
 
Voorstel 
Gezien bovenstaande wordt het beslispunt niet aangepast. In de toelichting van het Statenvoorstel zal worden 
toegevoegd dat alleen na goed onderling overleg (‘passend binnen de lokale verhoudingen’) zal worden besloten 
tot beraadslagingen zonder de aanwezigheid van de gedeputeerde. 


