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Betreft: Fysiek vergaderen PS met alle stemmingen aan het einde van
de vergadering en benodigd quorum op 4 juli

Memo

Voorstel:
Het presidium wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van het intrekken van de tijdelijke wet digitale
beraadslaging en besluitvorming per 1 juli 2022;
- kennis te nemen van het besluit alle stemmingen over
amendementen, moties en voordrachten aan het einde van de
Statenvergadering op 11 juli te doen en te besluiten deze
stemmingen niet eerder dan om 16.00 uur te starten;
- kennis te nemen van het benodigde quorum om de vergadering
van 4 juli te kunnen openen;
- te besluiten dat gebundeld stemmen aan het einde van de
Statenvergadering vanaf heden de standaard wordt in afwijking
van artikel 29 van het Reglement van orde.
Inleiding
Met het intrekken van de tijdelijke wet digitale beraadslaging en
besluitvorming vanaf 1 juli 2022 moet de Provinciale Statenvergadering
weer in fysieke vorm plaatsvinden. Daarmee komen alle afspraken uit
het addendum voor de online PS-vergadering bij het Reglement van
Orde voor PS van Noord-Holland te vervallen. De Statenvergadering van
4 juli, inclusief de uitloopvergadering op 11 juli is weer een volledig
fysieke vergadering.
Stemmingen aan het eind van de Statenvergadering
Op 21 juni jl. heeft een gewogen meerderheid van het presidium het
verzoek gedaan om de stemmingen niet meer na ieder bespreekpunt te
houden maar gebundeld aan het einde van de Statenvergadering. Voor
de eerstvolgende Statenvergadering van 4 en 11 juli betekend dit dat
stemmingen pas aan het einde van de vergadering op 11 juli
plaatsvinden. Om duidelijkheid te geven wordt voorgesteld om niet
eerder dan om 16.00 uur te starten met deze stemmingen.
Dit is een afwijking van artikel 29 van het Reglement van Orde waar
staat dat wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp voldoende
is toegelicht, hij de beraadslaging sluit en de stemming plaatsvindt.
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aan het einde van de vergadering op 11 juli

Provinciale Staten kan afwijken van dit artikel, en daartoe heeft het
presidium besloten voor de Statenvergadering van 4 en 11 juli.
Op basis van de ervaring met het gebundeld stemmen over alle
voorstellen tijdens deze Statenvergadering kan het presidium na het
zomerreces bepalen of dit voortaan een standaard werkwijze wordt of
dat vanaf september weer de stemmingen per agendapunt afzonderlijk
plaatsvinden, direct na de beraadslaging.
Quorum aan het begin van de vergadering
Doordat alle stemmingen aan het einde van de Statenvergadering zijn is
er geen directe noodzaak meer voor Statenleden om vanaf het begin
van de vergadering op 4 juli aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat er bij
aanvang van de vergadering om 10.00 uur een quorum is de
vergadering te kunnen starten.
Op grond van artikel 20 van de provinciewet kan een vergadering van

provinciale staten niet geopend worden voordat blijkens de
presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden
tegenwoordig is. Dit zijn minimaal 28 leden. Indien de vergadering niet
kan worden geopend, belegt de commissaris van de Koning, opnieuw
een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste 24 uur na het
bezorgen van de oproeping is gelegen.1
In artikel 17 van het eigen reglement van orde is daarbij opgenomen
dat wanneer een kwartier (15 minuten) na het vastgestelde

aanvangstijdstip niet het door de wet vereiste aantal leden aanwezig is,
de voorzitter, …, dag en uur bepaalt van de volgende vergadering, met
inachtneming van artikel 20 van de Provinciewet.2
Om te voorkomen dat de Statenvergadering moet worden uitgesteld is
het noodzaak dat tenminste 28 Statenleden op 4 juli om 10.00 uur
aanwezig zijn en de presentielijst getekend hebben.
Op 11 juli is deze noodzaak er niet, omdat het een vervolg is van de
reeds op 4 juli geopende Statenvergadering.

1

Provinciewet: wetten.nl - Regeling - Provinciewet - BWBR0005645
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Reglement van Orde: Reglement van orde voor de vergaderingen

en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en

Statencommissies van Noord-Holland 2015 (overheid.nl)
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