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Briefstemmen voorzitter Commissie sturen en verantwoorden

Commissie sturen en
verantwoorden
Kopie aan

Aanleiding

Van

Volgens artikel 5, eerste lid, van het Reglement Commissie sturen en verantwoorden
Provinciale Staten Noord-Brabant benoemen de leden van de Commissie uit hun
midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De taken van de

O. (Oeke) van Boekel
Telefoon

(06) 55686956

voorzitter staan omschreven in artikel 5, tweede lid, van het Reglement. Met het
vertrek van de heer Logister is de positie van voorzitter vacant. Op 2 maart 2021 is
per mail een uitvraag gedaan waarbij kandidaten hun belangstelling voor de positie
van voorzitter kenbaar kunnen maken. Er hebben zich reeds meerdere kandidaten
voor het voorzitterschap gemeld. Met dit memo wordt u nader geïnformeerd over de
stemprocedure. Daarbij zal de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en
besluitvorming voor wat betreft een geheime stemming als uitgangspunt gelden.
Overigens kunnen zich ter vergadering nog kandidaten voor de functie van
voorzitter aanmelden.
Advies

Kennisnemen van onderstaande procedure voor een briefstemming over de te
benoemen voorzitter voor de Commissie sturen en verantwoorden.
Toelichting

De kandidaten voor het voorzitterschap van de Commissie worden in de
vergadering van 12 maart 2021 in de gelegenheid gesteld om hun kandidatuur kort
toe te lichten.
Aangezien er gestemd wordt over personen voor het doen van een benoeming dient
er een geheime stemming plaats te vinden. De Commissie vergadert op 12 maart
digitaal. Dit brengt met zich mee dat ter vergadering geen stemming met stembriefjes
kan worden gehouden.
In de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is, in het geval er een
geheime stemming in een digitale vergadering dient plaats te vinden, het
briefstemmen mogelijk gemaakt. In de Tijdelijke wet is niet uitgewerkt hoe het
briefstemmen kan worden vormgegeven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft een Handreiking opgesteld voor het uitwerken van de wijze
waarop briefstemmen kan plaatsvinden. Bij de stemming over de kandidatuur van de
voorzitter wordt de Tijdelijke wet en Handreiking op dit onderdeel als uitgangspunt
genomen.
Daarmee ziet het proces van het briefstemmen er als volgt uit:
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De griffier stelt stembriefjes op waarbij de authenticiteit van de stem is geborgd
door de handtekening van de griffier op het stembriefje.
Alleen het voor dit doel opgestelde stembriefje kan worden gebruikt voor de
stemming.
De stembriefjes worden vrijdag 12 maart 2021 direct na de vergadering van de
Commissie sturen en verantwoorden door de griffier aan de leden van de

Datum

8 maart 2021

Commissie per post naar het huisadres verzonden.
De stembriefjes zijn vergezeld van een envelop om het ingevulde stembriefje in
te doen en van een retourenveloppe om het stembriefje in de envelop per post
aan de griffie retour te zenden.
Op de enveloppe, retourenveloppe of het stembriefje mogen geen gegevens
staan die te herleiden zijn naar degene die heeft gestemd.
Zowel de envelop met het stembriefje als de retourenvelop worden voor
verzending per post gesloten.
De stembriefjes dienen uiterlijk op 23 maart 14:00 uur door de griffie te zijn
ontvangen. De voorzitter van de vergadering van de Commissie van 12 maart
2021 deelt dit tijdstip in die vergadering nogmaals mee aan de leden. Let op:
dit is een fatale termijn.
Meteen na het verstrijken van de termijn opent de griffier in het bijzijn van de
secretaris van de Commissie de retourenveloppe.
De griffier haalt de enveloppen uit de retourenvelop en doet deze in een
stembus.
De griffier haalt de envelop uit de stembus en opent de envelop.
De griffier controleert of het aantal stembriefjes niet groter is dan het aantal bij
de vergadering van 12 maart aanwezige (stemgerechtigde) leden van de
Commissie.
De griffier controleert of het stembriefje behoorlijk is ingevuld (zie ook artikel 40
van het Reglement van orde).
De griffier telt het aantal stemmen.
De griffier deelt de uitslag van de stemming per mail mee aan de leden van de
Commissie.
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