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Geachte statenleden,

Op 5 november jl. hebben leden van Provinciale Staten op initiatief van de commissie Integriteit
deelgenomen aan de studiebijeenkomst ‘De betamelijke volksvertegenwoordiger’. Een bijeenkomst,
waarin wij intensief met elkaar spraken over dilemma’s waarmee statenleden geconfronteerd (kunnen)
worden en in de praktijk te maken hebben. Deze dilemma’s variëren van de wijze waarop wij als
statenleden elkaar in het debat bejegenen met onze woordkeuze, tot de manier waarop debatten via
bijvoorbeeld Twitter worden gevoerd, parallel aan een plenaire vergadering. Steeds opnieuw werd
deze middag duidelijk dat er een gedeelde en gedragen ondergrens is voor de wijze waarop
statenleden ten opzichte van elkaar spreken en handelen.
De voorgelegde en herkenbare dilemma’s laten zien dat statenleden soms voor afwegingen komen te
staan waarbij de vraag is wat de goede handelwijze is in politiek opzicht en met respect voor elkaars
waarden en normen. Belangrijk is dat statenleden in elke situatie opnieuw bij zichzelf te rade gaan wat
juist en integer is.
De gedragingen die voor de deelnemende statenleden duidelijk niet ‘betamelijk’ zijn, en niet passen bij
integer statenlidmaatschap zijn:
• ‘Op de persoon spelen in plaats spreken over het onderwerp’. Emotie in een debat is begrijpelijk
en toelaatbaar, zolang het niet leidt tot (valse) beschuldigen of beschadigen van personen in of
buiten de zaal.
• Via sociale media tijdens de vergadering tegelijkertijd een debat over een geagendeerd onderwerp
buiten de vergaderzaal voeren. Daarmee wordt langs een oneigenlijke weg het debat in
Provinciale Staten en daarmee het democratische proces van buitenaf beïnvloed en ondermijnd.
Met de geconstateerde ondergrens op deze punten in gedachten wil de commissie Integriteit verder.
Wij hebben Reglementen van Orde voor Provinciale Staten en voor Statencommissies waarin wij met
elkaar gedrag in en rond vergaderingen hebben gereguleerd. Ook hebben wij een gedragscode
integriteit waarin kernwaarden voor politieke ambtsdragers zijn verwoord die leidend voor ons zijn. Op
naleving ervan spreekt de voorzitter ons aan en spreken wij elkaar aan. Het gesprek hierover op
regelmatige basis voeren en situaties nabespreken kan hierin helpen. Daarmee wordt een volgende
stap gezet ten gunste van goede besluitvorming en een betrouwbare overheid.
De leden van de commissie Integriteit en de vertrouwenspersonen willen daar graag behulpzaam bij
zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Integriteit,

E.E.P.M. Heerschop, voorzitter

