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Onderwerp

Wijzigingsregeling Reglement op de statencommissies Noord-Brabant
2012
Provinciale Staten van Noord-Brabant

Gelezen het voorstel van het presidium, d.d. 14 januari 2013;
Gelet op artikel 16 van de Provinciewet;
Overwegende dat Provinciale Staten op 20 januari 2012 het Reglement
van orde Provinciale Staten 2012 hebben vastgesteld;
Overwegende dat het presidium op 27 augustus 2012 het Werkplan
Provinciale Staten Noord-Brabant 2012-2015 heeft vastgesteld en dat in
latere vergaderingen nadere afspraken over de uitwerking gemaakt zijn;
Overwegende dat in dit werkplan onder meer aan de orde is gesteld de
wenselijkheid van een andere structuur bij statencommissies teneinde te
komen tot een meer integrale behandeling van onderwerpen, daarbij
rekening houdend met een evenwichtige belasting van de commissies;
Overwegende dat het noodzakelijk is het Reglement op de
statencommissies Noord-Brabant 2012 aan te passen, teneinde deze
nieuwe structuur mogelijk te maken;
besluiten vast te stellen de volgende wijzigingsregeling:
Artikel I Wijzigingen

Het Reglement op de statencommissies Noord-Brabant 2012
wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Nummer

9/13
Bijlage(n)

1. Aan artikel 2 wordt onder vernummering van het tweede tot derde
lid een tweede lid toegevoegd, luidende:
1. Provinciale Staten kunnen een of meerdere zogenaamde
themacommissies instellen, zijnde tijdelijke commissies ten behoeve
van de integrale behandeling van een beleidsonderwerp.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Onverminderd het eerste en tweede lid kunnen Provinciale Staten
besluiten tot tussentijdse instelling of opheffing van commissies
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9/13

B
In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Er wordt onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot
vierde tot en met zesde lid een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Indien sprake is van een commissie als bedoeld in artikel 2,
tweede lid, bevat de voordracht, bedoeld in het eerste lid, de naam
van minimaal één lid.
2. Het zesde en zevende lid worden vernummerd tot achtste en
negende lid.
3. Er wordt een zesde lid ingevoegd, luidende:
6. In afwijking van het vijfde en zesde lid worden indien sprake is
van een commissie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, alle niet
tot lid van de commissie benoemde leden van de fractie
aangemerkt als plaatsvervangend lid.
4. In het negende lid (nieuw) wordt “het eerste tot en met vijfde lid”
vervangen door: “het eerste tot en met zevende lid”.
C
Artikel 14 komt te luiden:
Artikel 14

Spreekrecht

1. Eenieder kan op zijn verzoek het woord voeren op een speciaal
daartoe georganiseerde bijeenkomst ten behoeve van hiertoe publiek
bekend gemaakte onderwerpen die op een latere datum in een
commissievergadering aan bod komen.
2. Degene die van de mogelijkheid, bedoeld in het eerste lid, gebruik wil
maken, dient het verzoek daartoe uiterlijk 48 uur voor het begin van
de in het eerste lid bedoelde bijeenkomst bij de voorzitter in, onder
vermelding van het punt of de punten van de agenda waarover hij
wil spreken.
3. De voorzitter geeft alle verzoekers spreektijd in een door hem te
bepalen volgorde.
4. De voorzitter bepaalt de maximale spreektijd per verzoeker
afhankelijk van het aantal verzoeken en de voor de bijeenkomst
beschikbare tijd.
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Nummer

Artikel II Inwerkingtreding

9/13

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst, met dien
verstande dat artikel I, onder C, in werking treedt op 1 mei 2013.
Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling Reglement op de
statencommissies Noord-Brabant 2012.
’s-Hertogenbosch, 25 januari 2013
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier
mw. drs. C.J.M. Dortmans

Nummer: 3349036
Uitgegeven, 28 januari 2013
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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