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Samenvatting:
Om de 39 overgelegde geloofsbrieven van de nieuw benoemde Statenleden zorgvuldig te
kunnen onderzoeken is tijd nodig. In de meest optimale omstandigheden vraagt dit al veel tijd.
Mochten er onverhoopt knelpunten blijken te zijn of vragen over de geloofsbrieven naar voren
komen die niet direct te beantwoorden zijn, dan is het maar de vraag of deze direct kunnen
worden opgelost (waardoor de schorsing nog langer duurt).
Met het oog op het tijdsbeslag, de benodigde zorgvuldigheid en het risico van mogelijke
knelpunten verdient het de voorkeur het onderzoek van de geloofsbrieven vóór de
Statenvergadering waarin besloten wordt over de toelating te laten plaatsvinden. Dat betekent
dat Provinciale Staten al eerder een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven moet
instellen, te weten op 1 maart 2019.
Wat willen we bereiken?
Een zorgvuldig en goed uitgevoerd onderzoek van de geloofsbrieven van nieuwe statenleden
dat geen groot beslag legt op de tijd van de leden van Provinciale Staten.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Over alle door het centraal stembureau benoemde leden van Provinciale Staten wordt een
advies uitgebracht aan Provinciale Staten ten aanzien van de toelating. Er wordt door de
commissie aan PS gerapporteerd over de rechtmatigheid van de gehouden verkiezingen.
Wat doen we daarvoor?
Op 1 maart 2019 een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw te
installeren leden van Provinciale Staten in te stellen en hierin drie leden te benoemen. Na
gereedkomen van de geloofsbrieven en al vóór de vergadering waarin (de oude) Provinciale
Staten besluiten over de toelating van de nieuwe leden voeren zij hun werkzaamheden uit.
Voordelen van deze werkwijze zijn de volgende:

Efficiënter vergaderen (tijdswinst) tijdens de laatste Provinciale Staten vergadering;

Minder tijdsdruk op onderzoek en waarmee het onderzoek zorgvuldiger kan verlopen;

Eventuele vragen of knelpunten kunnen tijdig worden opgelost;

Geen lange schorsing nodig.

Om te voorkomen, dat een Statenlid zijn eigen geloofsbrieven moet onderzoeken,
verdient het de voorkeur de commissie te bemensen met leden die niet meer terugkeren in de
nieuwe Staten.
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Onderwerp:

Taken van de commissie
De in te stellen commissie heeft enerzijds tot taak de geloofsbrieven van de op 28 maart 2019 te installeren
Statenleden te onderzoeken en dient anderzijds te rapporteren over de rechtmatigheid van de verkiezingen die op
20 maart 2019 worden gehouden.
Wat zijn de klimaateffecten?
n.v.t.
Wat mag het kosten?
n.v.t.
Financiële consequenties externe inhuur:
n.v.t.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.
Het presidium,
drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. F.J. van Houwelingen MPA

Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
Gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 1 8-02-2019;
Gelet op artikel C4 en V4 van de Kieswet en artikel 7 van het reglement van orde voor
de vergaderingen van Provinciale Staten van Zeeland;
besluiten:
1. Een commissie in te stellen voor het onderzoek van de geloofsbrieven van alle leden van Provinciale
Staten, die op 20 maart 2019 worden gekozen;
2. Als lid van deze commissie te benoemen de leden G.D. Roeland, R.M. Haaze en P.L.E. van Veen- de
Rechter.

