Besluitenlijst Commissie Integriteit
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Nummer
Aanwezige leden:
Tevens zijn
aanwezig:
Afwezig:

1

4 februari 2022
10:00 - 11:30 uur
A024 Kamer van de Proost
E.E.P.M. Heerschop
140054
J.J. van Burg, M.J.J. Janssens, R.W. Koevoets, A.G.M. Veraart en
W. Willemse
J.M.M. Polman (CvdK), F.J. van Houwelingen (Statengriffier), S.E. Meijer
(Statenadviseur) en M.E. Trimpe (commissiegriffier - besluitenlijst)
M.J.A. Reinders-Stijnman

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en meldt de verhindering van mevrouw
Reinders-Stijnman.

2

Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de Concept jaarrapportage 2021 commissie Integriteit
wordt opgesteld conform de opmaak van de jaarrapportage 2019/2020 en de
eerstvolgende vergadering wordt voorgelegd.

3

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

4

Vaststellen besluitenlijst van 10 december 2021
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt vastgesteld.

5

Training commissie Integriteit op 5 november jl.: vervolgacties
Afdoeningsvoorstel: bespreken
De commissie kijkt nogmaals met een positief gevoel terug op de gehouden training
‘De betamelijke volksvertegenwoordiger’. Goed persoonlijk contact, elkaar ‘kennen’
wordt gezien als dé basis om - los van onderlinge verschillen – op een goede manier
als Provinciale Staten te debatteren. De Coronacrisis en het digitaal vergaderen heeft
dat contact niet bevorderd. Het beeld van de Tweede Kamer als norm voor de wijze
van debatteren vindt de commissie achterhaald. Het is zinvol het gesprek over
betamelijkheid die door en voor de Staten nu aan het uitkristalliseren is verder wordt
uitgewerkt.
Voor de volgende bijeenkomsten spreekt de commissie de verwachting uit dat alle
statenleden en collegeleden aanwezig zijn: het is niet vrijblijvend. Een aantrekkelijk, en
mogelijk een luchtiger onderdeel in deze bijeenkomst kan wellicht bijdragen aan een
grotere deelname. Daarnaast is van belang dat de data ruim van te voren worden
gedeeld.
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Conclusie: de commissie stemt in met het inplannen van de volgende bijeenkomsten
op statendagen 15 juli en 9 december, beide in de ochtend. Deze data zijn met
instemming van de commissie ook gereserveerd in de agenda van de leden van GS en
de provinciesecretaris. De invulling van de bijeenkomst op 15 juli wordt in samenspraak
met Bureau Governance & Integrity voorbereid in lijn met de bijeenkomst van 5
november jl. en vooraf met deze commissie gedeeld. De voorzitter verzoekt minimaal
in het presidium voorafgaand aan deze integriteitsbijeenkomsten een oproep te doen
aan alle fracties om deel te nemen.
6

Brief Commissaris van de Koning van 19 januari 2022 met Jaarverslag 2021 114658
Afdoeningsvoorstel: ter informatie / bespreking
Conclusie: de commissie neemt kennis van het Jaarverslag 2021 van de Commissaris
van de Koning.

7

Zaken uit de actualiteit
Afdoeningsvoorstel: bespreken
Een lid kaart een negatieve op de persoon van een statenlid gerichte tweet aan van
een collega-statenlid. De voorzitter merkt op dat deze commissie geen individuele
casussen bespreekt, maar werkt vanuit de algemene beleidslijn. En geeft aan dat de
juiste weg is het betreffende statenlid hierop aan te spreken.
Een lid vraagt hoe wordt gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling door
lidmaatschap van bepaalde organisaties. De heer Meijer licht toe dat de wet voorschrijft
dat staten- en collegeleden hun nevenfuncties opgeven en openbaar (laten) maken via
de provincie. Een lidmaatschap van bijvoorbeeld een vereniging is geen nevenfunctie,
tenzij het een bestuursfunctie betreft.

8

Datum volgende vergadering: 17 juni 2022, 10.00 uur 1

9

Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.

1

Het tijdstip van deze vergadering is vervroegd naar 8.30 uur.
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