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MOTIE
Titel

: Maak democratie toegankelijker

Agendapunt

:28

Voordrachtnr : 7410
: Begroting 2022
Onderwerp

Nummer:

M 1048

Constaterende, dat:
Tijdens de lockdown (in 2020) bijna alle democratische processen gedigitaliseerd werden,
waaronder de digitaal inspraakmogelijkheid;
Meerdere insprekers hebben aan de provincie Zuid-Holland gevraagd om, naast de reguliere
(live) inspraak, een vorm van digitale inspraak mogelijk te maken;

-

-

Van mening zijnde, dat:
-

-

-

Onze inwoners dienen eenvoudig te kunnen inspreken tijdens de commissie en
Statenvergadering;
Als insprekers mogelijkheid krijgen om digitaal inspraak te leveren, hiermee extra gebruik van
mobiliteit (ov en autoverkeer) wordt voorkomen. Sommige insprekers moeten voor vijf minuten
inspraak langer dan twee uur reizen;
Door een mogelijkheid te geven om digitaal inspraak te leveren, naast de reguliere (live)
inspraak, de participatie in het democratische proces toegankelijker, gemakkelijker en
laagdrempelig wordt.

Spreken de Staten de wens uit om:
Nu te starten met een onderzoek zodat de uitkomsten van dat onderzoek bij de evaluatie van het
Reglement van Orde kunnen worden meegenomen.
De mogelijkheden van digitaal inspreken nu te onderzoeken en een voorstel hiertoe voor te
leggen aan de agendacommissie.

En gaat over tot de orde van de dag.
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