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Toelichting op het voorstel
ln het Fractievoorzittersoverleg van 29 mei 2019 hebben de fractievoorzitters met de cdK van
gedachten gewisseld over zijn verantwoordelijkheden en de daaruit voortvloeiende activiteiten in
het kader van het toetsen van de integriteit van kandidaat gedeputeerden. Geconcludeerd werd
dat als de cdK belemmeringen constateert, deze alleen teruggekoppeld zouden moeten worden
aan de betreffende fractievoorzitter. Het conform artikel 4a, lid 3 van het Reglement van Orde
uitbrengen van verslag aan de Commissie tot Onderzoek van de Geloofsbrieven, vindt het

fractievoorzittersoverleg niet gewenst omdat deze commissie alleen de wettelijke vereisten toetst.
Voorgesteld wordt daarom om de passage "(...) en de Commissie tot onderzoek geloofsbrieven",
te schrappen uit artikel 4a, lid 3.

Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
gelezen het voorstel van het Fractievoorzittersoverleg, nummer 7203;

.
.

gelet op artikel 175, lid 2 van de Provinciewet;

Besluiten:
Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, de Statencommissies,
het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie van de provincie Zuid-Holland als volgt te
wijzigen:

Artikel4a Het gesprek over de bestuurlijke integriteit van kandidaat Gedeputeerden wordt
als volgt gewijzigd:

ln lid 3 wordt na het woord fractie- of groepsvoorzitter de passage "en de Commissie tot
onderzoek van de geloofsbrieven" geschrapt.
Den Haag, 3 juli 2019
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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Bijlage: Was

-

Wordt tabel

4a Het gesprek over de

bestuurlijke integriteit
van kandidaat
Gedeputeerden
tid 3

De voozitter brengt zo spoedig mogelijk

De voozitter brengt zo spoedig mogelijk

verslag uit van zijn bevindingen aan de

verslag uit van zijn bevindingen aan de

behokken fractie- of groepsvoorzitter en de

betrokken fractie- of groepsvootzitter. Zo

Commissie tot ondezoek van de

nodig zal de voozitter zijn bedenkingen

geloofsbrieven. Zo nodig zal de voozitter

delen in het fractievootzittersoverleg.

zijn bedenkingen delen in het
fra ctievoo
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