RICHTLIJNEN FYSIEK VERGADEREN COMMISSIES
Om met elkaar weer fysiek te kunnen vergaderen in de Statenzaal, hebben wij een aantal aandachtspunten voor u op
een rij gezet zodat wij met elkaar veilig kunnen werken. Wij verzoeken u vriendelijk deze met aandacht tot u te nemen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wij werken volgens de hygiënemaatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM.
Wij vragen u zo min mogelijk jassen/tassen e.a. mee te nemen.
Geef elkaar s.v.p. de ruimte en houd 1,5 m afstand van elkaar.
Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren.
U kunt uw jas ophangen in de garderobe.
Vervolgens kunt u de presentielijst tekenen, die bij binnenkomst links op tafel ligt. I.v.m. hygiënemaatregelen deze
graag met een pen van uzelf tekenen of de verstrekte pen meenemen. .
U kunt vervolgens een kopje koffie of thee ophalen, dat voor u wordt ingeschonken met inachtneming van de
hygiënemaatregelen.
Vervolgens kunt direct doorlopen naar de Statenzaal.
De woordvoerders nemen plaats in de zaal via de looproutes op de bijlage. De overige commissieleden zitten op
aangegeven plaatsen (5 plaatsen) op de perstribune, of zo nodig op de publieke tribune (7 plaatsen).
Onderstaand treft u een overzicht aan welke ingang door u gebruikt kan worden om naar uw zitplaats te lopen:
Via Omloop achterste glazen deuren ( 3 ) - hierdoor gaan naar binnen : PVVB - D66 - ProZeeland
Via Omloop middelste glazen deuren ( 2 ) - hierdoor gaan naar binnen en gaan via rechts naar hun zitplaats:
VVD - CDA - SGP – PVZ – 50PLUS
Via Omloop middelste glazen deuren ( 2 ) - hierdoor gaan naar binnen en gaan via links naar hun zitplaats SP – GL - CU – PvdA
Via Omloop eerste glazen deuren ( 1 ) - hierdoor gaan naar binnen en gaan via rechts naar hun zitplaats
PVVD
Via omloop eerste glazen deuren ( 1 ) - hierdoor gaan naar binnen en gaan via links naar zitplaats FvD –
PvdD, voorzitter en griffier en diegenen die op de ambtenarentribune plaatsnemen

10. Een plattegrond met zaalindeling fracties en looproutes staat op pagina 2.
Op verzoek van de commissiegriffier heeft uw fractie aangegeven wie van uw fractie bij welk punt het woord zal
voeren. Na elk agendapunt zal de voorzitter uw fractie de gelegenheid geven zoals door uw fractie gemeld van
woordvoerder te wisselen. De vergadering wordt dan kort geschorst. Bij wisseling van woordvoerder zet u uw
naambordje en de chipcard op de desk naast uw zitplaats.
11. Het op de desk liggende bordje draait u op rood als u de plek verlaat De zitplaats wordt schoongemaakt waarna
plaats genomen kan worden door de woordvoerder van het desbetreffende agendapunt.
12. Diegene die woordvoerdersplaats verlaat neemt vervolgens plaats op zitplaats van de nieuwe woordvoerder.
Uiteraard is ook deze schoongemaakt.
13. Leden van Gedeputeerde Staten kunnen als volgt plaatsnemen:
 De eerste gedeputeerde die het woord voert, neemt plaats achter de voorzitterstafel (kant perstribune (via de
Omloop ingang 3de glazen deur, lopend voorlangs voorzitterstafel).
 De tweede gedeputeerde die het woord voert, neemt plaats achter de notulistentafel.
 De andere collegeleden nemen plaats in Omloop – eerste zitje (groen).
Bij wisseling van gedeputeerde zet u uw naambordje en de chipcard op de desk naast uw zitplaats en worden de
zitplaatsen schoongemaakt.
De gedeputeerde verlaat de zaal via de eerste glazen deur van de Omloop. Hij/zij kan plaatsnemen in het groene
zitje of het complex verlaten.
14. Insprekers worden door een medewerker van de Statengriffie begeleid naar hun zitplaats in het rode zitje in de
Omloop. Zij lopen de zaal binnen via de derde glazen deuren, lopen naar het spreekgestoelte. Zij verlaten de zaal
door voorlangs de voorzitterstafel en de perstribune te lopen via de eerste glazen deuren. Zij kunnen in de Voorhal
en Louise de Colignyzaal de behandeling van hun punt volgen (als daar voldoende ruimte is) en verlaten daarna
direct het complex.
15. De Statengriffier heeft een vaste zitplaats in de Statenzaal aan de ovale tafel onder de buste van de koning.
16. Pers kan de vergadering online volgen of net als ondersteunende ambtenaren en insprekers de vergadering volgen
in de Voorhal of in de Louise de Colignyzaal (er zijn beperkt plaatsen beschikbaar). Ondersteunende ambtenaren
melden zich minimaal 24 uur van tevoren aan bij de commissiegriffier.
17. Fractiemedewerkers kunnen de commissievergadering volgen in hun fractiekamer of buiten het Statencomplex.
18. Na afloop van de vergadering kunnen alle attributen (niet zijnde uw eigendom) blijven liggen.
19. Na afloop van de vergadering verlaat u het complex.

