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 aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-79-1 

Inleiding 

Bij Statenbesluit van 15 april 2019 is een vaste commissie voor de geloofsbrieven (CvG) benoemd 
voor de Statenperiode 2019-2023.  
 
In het Reglement van Orde Provinciale Staten van Drenthe (RvO) is aangegeven dat bij aanvang 
van de Statenperiode een commissie wordt geïnstalleerd, waarbij iedere fractie maximaal één lid 
voordraagt.  
 
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 naar deze stukken wordt een speciale commissie 
vanuit de Staten belast: de commissie voor de geloofsbrieven.  
De vertegenwoordiging van de CvG 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.  
 
Mevrouw Haan, die namens de fractie van GroenLinks is benoemd in de CvG, is sinds de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2023 bijzonder commissielid en kan in die hoedanigheid 
geen zitting nemen in de commissie.  
De fractie van GroenLinks heeft de heer S.R. Pormes voorgedragen om mevrouw Haan op te 
volgen in de commissie voor de geloofsbrieven. 

Advies 

Wijziging bemensing vaste commissie van de geloofsbrieven voor de periode tot de verkiezingen 
van Provinciale Staten, maart 2023, door toevoeging van het volgende lid: 
- De heer S.R. Pormes (GroenLinks) 

Beoogd effect 

Op efficiënte wijze invulling geven aan wettelijke verplichtingen rondom de toelating van 
nieuwe leden van Provinciale Staten.  

Argumenten 

Met de wijziging van de vaste CvG zijn alle fracties vertegenwoordigd.  

Communicatie 

Website van het Drents Parlement. 
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Assen, 31 oktober 2022 
Kenmerk: 44/SG/202202962 
 
 
 
 
Het presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
de heer mr. R. du Long, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 



   2022-79-1 

 

 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 31 oktober 2022, 
kenmerk 44/SG/202202962; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de heer S.R. Pormes (GroenLinks) toe te voegen aan de vaste commissie voor de geloofsbrieven 
voor de Statenperiode tot maart 2023.  
 
 
 
Assen, 9 november 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , voorzitter     , griffier 
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