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Memo

Voorstel
- Kennis te nemen van de uitgangspunten voor het vlekkenplan
van de Statenzaal en de twee voorstellen voor aanpassing van
het vlekkenplan n.a.v. de afsplitsing van één lid uit de fractie
VVD;
- Te besluiten of het voorkeursvoorstel het nieuwe vlekkenplan
voor de Statenzaal wordt, of dat gekozen wordt voor het
alternatief.

Inleiding
De fractie van de VVD en mevrouw van Geffen hebben de voorzitter van
Provinciale Staten schriftelijk te kennen gegeven niet meer verder
samen te werken in fractieverband. Mevrouw van Geffen heeft
aangegeven verder te gaan onder de fractienaam ‘Liberaal NoordHolland’.
Conform artikel 16 van het Reglement van orde van PS hebben de leden
van Provinciale Staten een vaste zitplaats. Dit zogenaamde ‘vlekkenplan
van de Statenzaal’ wordt vastgesteld door het presidium.
Met de splitsing van de fractie VVD moet er een wijziging komen zodat
de acht leden van de fractie VVD een plek in de buurt van elkaar in de
statenzaal houden en een andere plek voor het lid van de afgesplitste
fractie. Uitgangspunt bij een afsplitsing is dat de nieuwe indeling indien
mogelijk in de ‘eigen’ vlek van de oorspronkelijke vlek wordt gevonden.
Toelichting voorkeursvoorstel en een alternatief
Er is één voorkeurs voorstel uitgewerkt die ter besluitvorming voorligt
aan het presidium en een alternatief voorstel uitgewerkt.

Voorkeursvoorstel:

In het eerste voorstel wisselt het lid Van Geffen van plek met het lid
Roozendaal. De fractie VVD blijft dan bijelkaar zonder dat de nieuwe
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fractie ertussen zit. Bij dit voorstel blijven de plekken volledig in de
oorspronkelijke vlek ingedeeld.

Alternatief voorstel:

Bij het voorkeursvoorstel is het uitgangspunt dat bij een afsplitsing de
nieuwe indeling indien mogelijk in de ‘eigen’ vlek van de
oorspronkelijke vlek wordt gevonden.
In het alternatieve voorstel komen de drie leden van de fractie van JA21
op de achterste rij, tussen de leden van de fractie VVD en het
afgesplitste Statenlid Van Geffen te zitten. Daarmee wordt ook een
andere fractie betrokken bij de aanpassing van het vlekkenplan.
Met een keuze voor het alternatief zit het afgesplitste Statenlid niet
meer direct naast een lid van de fractie VVD.
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