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Inleiding
Op basis van de uitslag van gehouden verkiezingen benoemt het Centraal Stembureau de nieuwe
leden van Provinciale Staten. Bij tussentijdse vacaturevervulling benoemt het Centraal Stembureau
aan de hand van de kandidatenlijst van de fractie die het betreft, het nieuwe Statenlid. Vervolgens
moeten de nieuwe leden door Provinciale Staten worden toegelaten. Hiervoor dienen Provinciale
Staten op grond van de Kieswet de zogenaamde geloofsbrieven te onderzoeken. Hetzelfde geldt bij
de benoeming van gedeputeerden.
Geloofsbrieven zijn stukken waaruit moet blijken dat iemand voldoet aan de wettelijke eisen voor het
lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam, in dit geval Provinciale Staten of Gedeputeerde
Staten.
Met het onderzoek van deze stukken wordt een speciale commissie vanuit de Staten belast: de
Commissie voor de Geloofsbrieven.
In het Reglement van Orde (RvO) is aangegeven dat bij aanvang van de statenperiode een commissie
wordt geïnstalleerd, waarbij iedere fractie maximaal één lid voordraagt.
Bij elke toelating van een nieuw statenlid of een gedeputeerde worden vervolgens via de Statengriffie
drie leden van de commissie uitgenodigd om namens de commissie het onderzoek te doen. Ten
behoeve van de objectiviteit en zuiverheid is daarbij de vuistregel dat leden worden uitgenodigd uit
andere fracties dan die van het toe te laten nieuwe lid. Tevens vindt roulatie plaats.
De vertegenwoordiging van de Commissie voor de Geloofsbrieven verricht haar onderzoek tijdig en
voorafgaand aan de Statenvergadering waarin de benoemde de eed of verklaring en belofte aflegt.
Doel hiervan is dat er voldoende tijd en gelegenheid is voor de uitvoering van het onderzoek. Op die
manier kan ook de vergadering waarin de toelating plaats vindt, efficiënter verlopen.
Het Presidium stelt voor om de Statenleden genoemd in onderstaand advies voor deze statenperiode
te installeren als de Commissie voor de Geloofsbrieven.

Advies
Instellen van de vaste Commissie voor de Geloofsbrieven, voor de periode 2019-2023 bestaande uit
de leden:
− de heer B. van Dekken (CDA)
− mevrouw G.J. Dikkers (SP)
− de heer F. Duut (50PLUS)
− mevrouw H.T. Haan (GroenLinks)
− mevrouw S.D. Kort (PVV)
− de heer D. Oosterveen (Sterk Lokaal)
− mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren)
− de heer H.J. Pragt (D66)
− de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie)
− mevrouw J. Roggen (PvdA)
− mevrouw A. Udinga (VVD)
− de heer H. Velzing (Forum voor Democratie)
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Beoogd effect
Op efficiënte wijze invulling geven aan wettelijke verplichtingen rondom de toelating van nieuwe leden
van Provinciale Staten.

Argumenten
Met de instelling van de vaste commissie wordt voldaan aan het RvO van de Staten.

Communicatie
Website van het Drents Parlement
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Het Presidium van Provinciale Staten,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

2019-876-1

Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 15 april 2019, kenmerk
16/SG/201901220;

BESLUITEN:

de leden de heer B. van Dekken (CDA), mevrouw G.J. Dikkers (SP), de heer F. Duut (50PLUS),
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks), mevrouw S.D. Kort (PVV), de heer D. Oosterveen (Sterk Lokaal),
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren), de heer H.J. Pragt (D66), de heer R.R. Pruisscher
(ChristenUnie), mevrouw J. Roggen (PvdA), mevrouw A. Udinga (VVD), de heer H. Velzing (Forum
voor Democratie) te installeren als de Commissie voor de Geloofsbrieven.

Assen, 17 april 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

