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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van het Presidium, d.d. 22 juni 2015;

besluiten:
1.

De commissies voor Ecologie en Ruimte, Mobiliteit en Financiën,
Economische Zaken en Bestuur, Cultuur en Samenleving en de
themacommissie Transitie Stad en Platteland uit de bestuursperiode
2011-2015 op te heffen;
2. In de oordeelsvormende fase te vergaderen op basis van de volgende acht
thema’s:
 Natuur en Milieu
 Energie
 Economie en Internationalisering
 Mobiliteit
 Ruimte
 Landbouw
 Samenleving
 Bestuur en Financiën
3. Het aantal voorzitters voor de beeldvormende en oordeelsvormende
activiteiten vast te stellen op vier. Deze voorzitters zullen in beginsel aan
twee van onder 2 genoemde thema’s worden verbonden; flexibiliteit in de
planning van activiteiten staat echter voorop en daarmee behoort rouleren
tot de mogelijkheden.
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4. Een Rekeningcommissiecommissie in te stellen, evenals een commissie
Integriteit en een Platform Internationalisering.
5. Door de twee eenmansfracties CU/SGP en Lokaal Brabant een burgerlid te
laten voordragen zodat op Statendagen twee activiteiten tegelijkertijd
kunnen worden gepland.
6. Vooruitlopend op besluitvorming over een nieuw Reglement van orde PS op
18 september 2015 de volgende voorwaarden aan het
burgerlidmaatschap vast te stellen:
 Een door de fractie aangewezen lid, niet zijnde Statenlid, mag het
woord voeren namens de fractie tijdens beeldvormende en
oordeelsvormende activiteiten.
 Een burgerlid dient tijdens de laatste verkiezingen van PS geplaatst
te zijn op de kandidatenlijst van een krachtens die verkiezingen in
PS vertegenwoordigende politieke partij.
 De artikelen 10 tot en met 15 van de Provinciewet zijn van
toepassing (kort samengevat):
o Vereiste van Nederlanderschap en ingezetene van
provincie, leeftijd van 18 jaar en niet uitgesloten van het
kiesrecht;
o Openbaar maken van andere functies dan het
lidmaatschap van PS;
o Uitzondering van functies die tegelijk met het lidmaatschap
van PS worden uitgeoefend (bijv. minister, cdK,
gedeputeerde);
o Afleggen eed/verklaring en belofte;
o Verboden handelingen leden PS (bijv. het aannemen van
werk ten behoeve van de provincie).
 De voorzitter van PS kan een burgerlid ontslaan op voorstel van de
fractie die de voordracht tot benoeming heeft gedaan.
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’s-Hertogenbosch, 10 juli 2015
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. drs. C.J.M. Dortmans
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