
Statenvoorstellen

Start

Gedeputeerde Staten 
       Levert statenvoorstel aan bij de griffie

StatenInformatieSysteem (SIS)
Griffie koppelt het statenvoorstel in het 
SIS, zodra alle stukken voor de betreffende 
commissie beschikbaar zijn ontvangen PS- 
en cie-leden bericht.

Statenleden/Commissieleden
Inhoudelijke review en beoordeling van 
statenvoorstellen. Vragen en opmerkingen 
per e-mail naar Commissiegriffier, uiterlijk 
1 week voor de vergadering (woensdags 
09.00 uur)

Commissiegriffier
Verzamelt vragen en opmerkingen en 
verstuurt deze naar Gedeputeerde, zodat 
deze beantwoord kunnen worden in de 
conference call.

Bespreking Statenvoorstel
Commissiegriffier plant een conference 
call via MS Teams

Conference call Statenvoorstel 
(Via MS Teams)

• Gedeputeerde
• Bestuursadviseur
• Beleidsambtenaar
• Voorzitter
• Commissiesecretaris
• Commissiegriffier
• Statenleden/Commissieleden (1 

woordvoerder per fractie)
• Notuliste (voor een beknopt verslag)

Indien faciliteiten/privacywetgeving het 
toelaten worden ze opgenomen en later in 
het StatenInformatieSysteem geplaatst, 
zodat het terug te luisteren/kijken is.

Insprekers kunnen in deze bijeenkomst 
hun inbreng doen, mits tijdig vooraf 
aangemeld (zie RvO)

Rijp voor 
beraadslaging/

besluitvorming?

Hamerstuk in PS-vergadering

Commissievoorzitter
 Bewaakt de orde tijdens conference call. 
Inventarisatie aan het einde van de 
bespreking of het stuk rijp is voor PS en of 
er nog  vragen/onderwerpen zijn, welke in 
PS aan de orde moeten komen. Deze 
opnemen in commissie advies

Bespreekstuk in PS-vergadering
(Indicatie debatsoort meegeven)

Statenbrieven Informatiesessies

Ja

Gedeputeerde Staten
Levert statenbrief aan bij Griffie

StatenInformatieSysteem (SIS)
Griffie koppelt de statenbrief in het SIS, 
zodra alle stukken voor de betreffende 

commissie beschikbaar zijn ontvangen PS- 
en cie-leden bericht.

Statenleden/Commissieleden
Inhoudelijke review en beoordeling van 
statenbrieven. Vragen en opmerkingen 
per e-mail naar Commissiegriffier , uiterlijk 
1 week voor de vergadering (woensdags 
09.00 uur)

Gedeputeerde
Draagt zorg voor een schriftelijke 

beantwoording van de (technische) 
vragen, uiterlijk maandag voor de 

commissiebehandeling

Voldoende beantwoord?
Indiener bepaalt of beantwoording voor 

hem of haar afdoende is

Statenbrief afgedaan

Griffie
Inventarisatie en planning van de 
informatiesessies gaat digitaal en via de 
griffie. De griffie verstuurt digitale 
uitnodiging. 

Statenleden
Bepalen zelf welke informatiesessie zij 

online willen bijwonen. Van belang voor 
het volgbaar houden van het proces dat er  

1 woordvoerder per fractie in de 
conference call het woord voert 

(uitzonderingen daar gelaten) 

Digitale informatiesessie
In het algemeen zijn informatiesessies 

openbaar. (Indien faciliteiten/
privacywetgeving het toelaten worden ze 

opgenomen en later in het 
StatenInformatieSysteem geplaatst, zodat 

het terug te luisteren/kijken is.)
• Statenleden/Commissieleden
• Gedeputeerden
• Ambtenaren

Afronding

Griffie 
Beantwoording wordt in het 

StatenInformatieSysteem gehangen en 
gekoppeld aan betreffende statenbrief, 

zodat deze voor iedereen te lezen is. 

Insprekers?

Insprekers

Indien insprekers zich melden voor 
een Statenvoorstel of Statenbrief, 
organiseert de griffie dat deze 
kunnen inspreken in een conference 
call. 
Bij Statenvoorstellen wordt de 
inspreker bij de reguliere conference 
call bespreking uitgenodigd. (Zie 
linksonder bij Conference call 
Statenvoorstel) 

Bij Statenbrieven organiseert de 
griffie een conference call via Teams 
waar de inspreker haar/zijn inbreng 
kan doen bij de statenbrief, waarna 
voor Staten- en commissieleden de 
kans is om verduidelijkende vragen 
te stellen aan de indieners. 
(Zie rechtsonder bij Conference call 
Statenbrief)

Insprekers?

Nee

Nee Nee

Ja Ja

Conference call Statenbrief (Via MS Teams) 
In overleg met commissievoorzitter en griffie georganiseerd
Aanwezigen: 
• Statenleden/Commissieleden (1 woordvoerder per fractie)
• Gedeputeerde
• Bestuursadviseur
• Beleidsambtenaar
• Voorzitter
• Notuliste (voor een beknopt verslag)
• Commissie secretaris
• Commissiegriffier

Indien faciliteiten/privacywetgeving het toelaten wordt de call opgenomen en later in het 
StatenInformatieSysteem geplaatst, zodat het terug te luisteren/kijken is.

Commissievoorzitter gaat na of aan het einde van het overleg alles afdoende behandeld is 
en bewaakt de orde in het overleg.

Insprekers kunnen in deze bijeenkomst hun inbreng doen, mits tijdig vooraf aangemeld 
(zie RvO)

 Aanvullende vragen
Deze worden zsm door 

statenlid/cielid ingediend en 
door gedeputeerde 

beantwoord. 

Zijn er aanvullende vragen of is er 
bespreking nodig?

Vragen

Bespreking

Ja
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