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n

g fractievertegenwoordigers

Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelet op:

.
o

de artikelen 10 en 13 van de Provinciewet;
artikel 65 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, de
Statencommissies, het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie van de provincie
Zuid-Holland.

Besluiten:

-

de heer G.C. Hillebrand de Vries uit Lisse, namens Forum voor Democratie;
de heer V.D. Lalta uit Den Haag, namens D66;
de heer H. Mouhiddine uit Papendrecht, namens de PvdA;
de heer N.P.C. van Gerven uit Rotterdam, namens Groenlinks;
de heer C.J. Cornet uit Hillegom, namens 5OPLUS;
de heer W.B. Vermaat uit Vlaardingen, namens de PvdD

toe te laten als fractievertegenwoordigers van Provinciale Staten van Zuid-Holland;
Den Haag,3 juni202O
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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2. Toelichting
De procedure die moet leiden tot een besluit over de toelating van een fractievertegenwoordiger
is als volgt.
Benoeming
Om voor benoeming als fractievertegenwoordiger in aanmerking te komen, dient betrokkene voor
te komen op de kandidatenlijst voor de laatst gehouden provinciale verkiezingen, van de politieke
partij of politieke partijen waarvan de gekozen Statenleden zich verenigd hebben in de fractie ten
behoeve waarvan de fractievertegenwoordiger zal optreden. De eisen gesteld in de artikelen 10
en 13 van de Provinciewet zijn op de fractievertegenwoordiger van overeenkomstige toepassing.
Het onderzoek naar de bescheiden waaruit moet blijken of een kandidaat
fractievertegenwoordiger aan de benoemingseisen voldoet, geschiedt overeenkomstig het
onderzoek bij benoeming van een lid van Provinciale Staten. Ten behoeve van dit onderzoek legt
de kandidaat de benodigde bescheiden over aan Provinciale Staten. Alvorens ziinlhaar functie te
kunnen uitoefenen legt de fractievertegenwoordiger in een vergadering van Provinciale Staten
een eed dan wel een verklaring en belofte af, overeenkomstig de teksten welke daartoe in artikel

14van de Provinciewet zijn gesteld.
Onderzoek geloofsbrieve n

Artikel V4 van de Kieswet bepaalt in het eerste lid dat het vertegenwoordigend orgaan waarvoor
de verkiezing is geschied onderzoekt en beslist of de benoemde als lid van dat orgaan wordt
toegelaten. Voor dit onderzoek hebben Provinciale Staten een commissie tot onderzoek van de
geloofsbrieven ingesteld. De commissie bestaat uit de leden Mooiman (voorzitter), Stolk, Van
Hemert, Lutmers en mevrouw Hijink.
De commissie brengt mondeling verslag uit tijdens de vergadering van Provinciale Staten over de
stukken die zijn onderzocht. Uit het onderzoek moet blijken dat de benoemde voldoet aan de
eisen om als fractievertegenwoordiger toegelaten te worden. Het betreft de volgende stukken:
- een verklaring met de openbare betrekkingen die hij bekleedt (hoofd- en nevenfuncties naast
het statenlidmaatschap);

-

een uittreksel uit de basisregistratie personen waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vereisten
van artikel 10 Provinciewet / artikel V3 Kieswet.
Bij het onderzoek naar de geloofsbrieven zijn ook de artikelen 11, 13 en 15 van de Provinciewet
betrokken. ln deze artikelen zijn bepalingen opgenomen over al dan niet toegestane
nevenfuncties.
Toelating en beëdiging
Na het mondelinge verslag door de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven nemen
Provinciale Staten een besluit over de toelating van de fractievertegenwoordiger.

Na het besluit van Provinciale Staten om de fractievertegenwoordiger toe te laten, wordt de
fractievertegenwoordiger gevraagd de eed of de belofte af te leggen (artikel 14 Provinciewet).
Na het afleggen van de eed of de belofte is de fractievertegenwoordiger toegetreden tot
Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het ontwerpbesluit.
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Den Haag, 2 juni 2020
Commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven

J. Mooiman,
M. Stolk,
R. van Hemert,

R.G.E. Lutmers,
Mw. E.A. Hijink.
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