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

1

10-12-2021
14:00 - 15:00 uur
Louise de Colignyzaal
E.E.P.M. Heerschop
109546
M.J.J. Janssens, M.J.A. Reinders-Stijnman en W. Willemse
J.M.M. Polman (CvdK), F.J. van Houwelingen (Statengriffier), S.E. Meijer
(Statenadviseur) en M.E. Trimpe (commissiegriffier - besluitenlijst)
J.J. van Burg, A.G.M. Veraart en R.W. Koevoets

Opening
De voorzitter heet de heer Janssens van harte welkom in zijn eerste keer als lid
deelnemen aan deze commissie. Hij meldt vervolgens de verhindering van de heren
Van Burg en Veraart.

2

Mededelingen
Conclusie: er zijn geen mededelingen.

3

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

4

Vaststellen besluitenlijst van 20 september 2021
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt vastgesteld.

5

Training commissie Integriteit op 5 november jl.: vervolgacties
Afdoeningsvoorstel: bespreken
Conclusie: de commissie constateert dat de gehouden training goed is geweest qua
insteek, casussen en wijze van bespreken met respect voor ieders achtergrond.
Men vindt het spijtig dat een aantal statenleden en fracties niet hebben deelgenomen.
De voorzitter meldt dat hij van de FVD-fractie een uitnodiging heeft ontvangen voor een
gesprek. Enkele leden zijn bereid daarbij aan te sluiten.

5.1

Brief (concept) commissie Integriteit aan PS nav training 5 november 2021
Afdoeningsvoorstel: brief vaststellen en verzenden aan PS
Conclusie: de conceptbrief wordt met een aantal tekstuele wijzigingen vastgesteld.
De brief wordt na aanpassing verzonden aan Provinciale Staten voor plaatsing op de
agenda van 17 december 2021.

5.2

Memo omgangsvormen voor commissie Integriteit
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van memo en besluiten om elke zes maanden een
bijeenkomst in navolging van de bijeenkomst 'de betamelijke volksvertegenwoordiger'
te organiseren.
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Conclusie: de commissie en de CvdK waarderen het gegeven inzicht. Men constateert
dat provinciewet, RVO en gedragscode voldoende mogelijkheden bieden aan
voorzitter, commissievoorzitters en statenleden om de orde te handhaven en
gedrag/omgangsvormen te corrigeren.
Voor (commissie)voorzitters biedt dit een extra houvast. Het is aan statenleden zelf om
elkaar aan te spreken op gedrag/omgangsvormen die niet passen binnen de
afspraken.
Het overzicht zal in een te plannen overleg van de huidige commissievoorzitters
worden geagendeerd en ook in het inwerkprogramma voor de nieuwe statenperiode
worden opgenomen.
De commissie besluit tevens dat de twee maal per jaar te organiseren
trainingen/bijeenkomsten voor Provinciale Staten met begeleiding door bureau
Governance & Integrity georganiseerd kunnen worden.
6

Datum volgende vergadering: 4 februari 2022, 10.00 uur

7

Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.
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