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Onderwerp Statenbrief:
Update Reglement van Orde voor de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht 2021

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
In het Reglement van Orde staat omschreven op welke wijze gedeputeerde staten zijn vergaderingen vormgeeft. 
Het zijn als het ware de spelregels die gelden voor de vergadering. Het vorige reglement dateerde uit 2014 en 
was toe aan een update.

Inleiding 
Het Reglement van Orde van gedeputeerde staten was op onderdelen gedateerd en toe aan een update. Dat 
heeft ertoe geleid dat wij een nieuw Reglement van Orde voor onze vergaderingen hebben vastgesteld. Conform 
art. 52 van de Provinciewet sturen wij u dit nieuwe Reglement van Orde toe. In deze brief lichten wij enkele 
onderdelen uit deze update expliciet toe. 

Toelichting 
Ons Reglement van Orde is geordend naar de onderdelen:
- Algemene bepalingen;
- Voorbereiding van de vergadering;
- Vergadering, besluitvorming en verslaglegging;
- Besluitvorming buiten de vergadering om;
- Slotbepalingen.

Nieuw in het Reglemen van Orde zijn artikel 5 en 6, waarmee het moment en de locatie van de vergadering 
expliciet benoemt zijn. Wij hebben ervoor gekozen op te nemen dat onze vergaderingen ook via een digitale 
bijeenkomst of op hybride wijze vormgegeven kunnen worden. Op deze wijze krijgt het vergaderen via een 
applicatie als Microsoft Teams ook een plek in het Reglement van Orde.

In het vorige Reglement van Orde werd nog gesproken over zogenaamde Voorbereidingscommissies bestaande 
uit twee leden die zaken voor de vergadering voorbereiden. Wij werken echter al geruime tijd niet meer met 
dergelijke commissies. Artikel 7 De voorbereiding van de agenda beschrijft de wijze waarop de agenda tot stand 
komt. Het paraferings- en screeningsproces dat de bestuurlijke stukken nu doorlopen is in hoofdlijnen opgenomen 
in dit artikel. Daarnaast is opgenomen dat, conform de huidige praktijk, de secretaris in overleg met de voorzitter 
de agenda maakt. In het oude reglement stond enkel omschreven dat een voorstel via de voorzitter op de agenda 
kwam. De wijze waarop het nu opgeschreven staat doet meer recht aan de verantwoordelijkheid van de 
ambtelijke organisatie om de vergaderstukken voor te bereiden en de beslissingsbevoegdheid van ons (ambtelijk 
advies versus bestuurlijk besluit). De voorzitter heeft, in zijn rol als commissaris van de Koning, het wettelijk recht 
om onderwerpen aan de agenda voor een vergadering van gedeputeerde staten toe te voegen (Provinciewet, art. 
53a). Op basis van ons Organisatiebesluit heeft ook de secretaris de bevoegdheid om uit eigen beweging ons als 
gedeputeerde staten van advies te voorzien.
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Het onderdeel Besluitvorming buiten de vergadering om bevat het artikel 13 Digitale ronde. Dit artikel omschrijft 
de wijze waarop een besluit genomen kan worden zonder dat gedeputeerde staten daadwerkelijk bijeenkomen. 
Wij maakten al langer gebruik van een digitale ronde, afspraken hierover hebben wij gemaakt tijdens ons 
constituerend beraad. Nu heeft dit ook zijn beslag gekregen in ons Reglement van Orde. 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing.

Vervolgprocedure / voortgang
Het Reglement van Orde wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad, waarna het in werking zal treden.

Bijlagen
1. Reglement van Orde voor de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht 2021
2. Provinciewet art. 52-60 en 101
3. Reglement van Orde voor de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht 2014

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


