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Inleiding

Op 30 januari jl. hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel voor herijking van de verga-
derstructuur PS (Statenstuk 2013-556). De vergaderstructuur komt tot uiting in de maandelijkse ver-
gadercyclus van de Staten. Omwille van beheersing van de vergaderdruk is besloten het aantal struc-
turele vergaderingen in de cyclus te verminderen. Dit zal plaatsvinden door middel van beperking van 
het aantal Statencommissies. 
Hierover heeft de voorzitter van de Begeleidingscommissie ‘pilot herijking vergaderstructuur’, J. Slag-
ter, de Statencommissie BF in haar vergadering van 23 januari jl. toegezegd dat ten behoeve van een 
zorgvuldige doorvoering van de beperking, door de Begeleidingscommissie een nadere uitwerking zal 
worden gedaan die als advies aan de Staten zal worden aangeboden. Dit voorstel betreft dat advies.  
 
 

Advies  

Voorgesteld wordt in te stemmen met beperking van het aantal Statencommissies per 1 september 
2013 van drie naar twee. 
 
Concreet wordt voorgesteld: 
 
I a. Met ingang van 1 september 2013 twee Statencommissies in te stellen, met de in bijlage 1 

 opgenomen portefeuilles, te weten de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
(FCBE) en de commissie Omgevingsbeleid (OGB); 

 
b. Hiertoe het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Statencommissies aan te 

passen, conform bijlage 2; 
 

c. In te stemmen met de voorgestelde vergaderafspraken voor de werkwijze van de twee nieuwe 
Statencommissies; 

 
 
Aanvullend wordt voorgesteld: 
 

II a. Mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) te benoemen tot voorzitter van de commissie 
FCBE (voordracht Presidium); 

 
b. Mevrouw L.A. Smits (SP) te benoemen tot voorzitter van de commissie OGB (voordracht  
 Presidium); 

 
c. De heer A. Huizing (PvdA) te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie 

FCBE en de commissie OGB (voordracht Presidium); 
 
d. De heer H.J. van der Ven (CDA) te benoemen tot 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten 

(voordracht Presidium); 
 
e. De in bijlage 3 genoemde leden te benoemen voor de commissie FCBE (voordracht fracties); 
 
f.  De in bijlage 4 genoemde leden te benoemen voor de commissie OGB (voordracht fracties). 
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Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

Beperking van het aantal structurele vergaderingen binnen de vergadercyclus van PS en daardoor 
vermindering van de vergaderdruk. 
Verlevendiging van het debat binnen Statencommissies door het maken van nadere vergaderafspra-
ken. 
 
 

Argumenten  

Beperking Statencommissies 
De Begeleidingscommissie ‘pilot herijking vergaderstructuur PS’ adviseert alles overwegende om van 
drie Statencommissies terug te gaan naar twee.  
 
De twee door de Begeleidingscommissie besproken varianten waren de volgende (zie aanbevelingen, 
Statenstuk 2013-556). 
 

 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

Variant 
A 

Ruimte voor 
werkbezoek / 
excursies 

Commissie Ruimte voor  
Statenontmoeting 
of Statendebat 
  

Ruimte voor 
werkbezoek / 
excursies 

PS 

      
Variant 
B 

Commissie 1 Commissie 2 Ruimte voor  
Statenontmoeting 
of Statendebat 
 

PS Ruimte voor 
werkbezoek / 
excursies 

 
Variant A: van drie terug naar één Statencommissie 
Terug naar één commissie betekent: eens per maand een commissievergadering (insprekers, brieven, 
overige onderwerpen als EU/SNN/IPO, eerste bespreking voorstellen) houden, van 09.30 – 17.00 uur. 
De flexibiliteit binnen de agenda (van de dag) is beperkt. De commissie wordt bemenst door de sta-
tenleden. 
Hierdoor worden 3 middagen van (gemiddeld) 4,5 uur vergaderen, vervangen door 1 vergaderdag van 
8 uur. Er vallen twee middagen vrij. 
 
Variant B: van drie terug naar twee Statencommissies 
Terug naar twee commissies betekent: twee keer per maand een commissievergadering houden, van 
13.00 – 18.00 uur. De commissies worden bemenst door bijzondere commissieleden en statenleden.  
Hierdoor worden 3 middagen van (gemiddeld) 4,5 uur vergaderen, vervangen door 2 middagen van 
5 uur. Er valt één middag vrij.  
 
Conclusie begeleidingscommissie 
A : B 
De Begeleidingscommissie constateert dat met het teruggaan naar één Statencommissie de verga-
derdruk het meeste zou worden teruggebracht. Op grond daarvan zou variant A de voorkeur verdie-
nen. Variant A heeft ten opzichte van variant B echter ook een aantal nadelen, zoals een hogere 
agendadruk en het ontbreken van bijzondere commissieleden.  
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B : A 
Variant B heeft ten opzichte van variant A een aantal voordelen: 

 twee commissies bieden meer ruimte op en momenten in de agenda voor insprekers en overige 
derden; 

 tussen bijzondere commissieleden en statenleden kunnen desgewenst werkzaamheden naar 
commissie worden verdeeld (verdeling portefeuilles); 

 beide voorzitters kunnen elkaar waar nodig vervangen. 
 
Conclusie 
Gelet op de zwaarwegende gevolgen van het ontbreken van bijzondere commissieleden voor de klei-
ne(re) fracties (nu: 6 van de 9) en mede de voordelen van variant B in overweging nemende, conclu-
deert de begeleidingscommissie dat variant B (twee commissies) de voorkeur verdient. 
 
Aanvullend constateert de Begeleidingscommissie dat variant B ten opzichte van de huidige situatie 
(drie commissies) naast vermindering van de vergaderdruk nog een aantal voordelen kent: 

 door de beperking van vergadertijd zal meer aandacht kunnen ontstaan voor de hoofdlijnen van 
vraagstukken (gelijk aantal voorstellen; minder uren voor behandeling); 

 door de herziening van de portefeuilles van de commissies kunnen de vraagstukken breder wor-
den benaderd. 

 
De Begeleidingscommissie adviseert twee Statencommissies in te stellen: de commissie FCBE en de 
commissie OGB. 
Voor de concrete portefeuilleverdeling: zie bijlage 1 ‘’Portefeuilleverdeling Statencommissies vanaf 
1 september 2013’’. 
 
Nadere vergaderafspraken Statencommissies 
De Begeleidingscommissie adviseert om te werken volgens nieuwe vergaderafspraken.  
 
De kwaliteit en levendigheid van de debatten in de Statencommissies zijn sterk afhankelijk van de 
inbreng van de Statenleden. Aanpassing van de volgorde van het voeren van het woord en de werk-
wijze rondom vragen over ingekomen stukken, worden hiervoor als stimulerende factoren gezien. Er 
ontstaat op die manier afwisseling en alleen die fracties komen aan bod, die ook daadwerkelijk over 
het onderwerp inhoudelijk het woord willen voeren. 
 
In dat kader worden de volgende vergaderafspraken voorgesteld: 
1. bij enkelvoudige vragen over een ingekomen stuk wordt de mogelijkheid geboden om ter vergade-

ring de vragen te laten beantwoorden. Deze behoeven niet langer te worden geagendeerd voor de 
volgende commissievergadering; 

2. de volgorde van de sprekers (woordvoerders) is op basis van de volgorde van intekening ten aan-
zien van de verschillende agendapunten. De intekening vindt plaats voorafgaande aan de com-
missievergadering. Hiervoor wordt een aangepaste sprekerslijst ter beschikking gesteld (zie voor 
een voorbeeld: bijlage 5); 

3. spreektijden worden gehanteerd én gehandhaafd. Dit geldt ook voor de leden van GS. 
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Profiel van de voorzitters 
De Begeleidingscommissie constateert dat met betrekking tot het voorzitterschap van de Statencom-
missies er verwachtingen leven onder de statenleden. De voorgestelde nieuwe vergaderafspraken en 
de verruiming van de portefeuilles per Statencommissie (c.q. beperking van de vergadertijd) vragen 
voorzitters, die meer dan voorheen letten op spreektijd, op het juiste moment onderbreken en toezien 
op het voorkomen van onnodige dubbelingen in het debat.  
Daarnaast brengt de teruggang van drie naar twee Statencommissies ook een teruggang naar twee 
commissievoorzitters met zich mee. 
 
In overleg is door het Presidium op 27 mei jl. besloten dat alle fracties op basis van het bovenstaande 
een kandidaat voor de voorzittersrol van elk van de twee gewijzigde Statencommissies konden aan-
dragen. Dit heeft voor beide commissies geresulteerd in een enkelvoudige voordracht.  
Nu de huidige 2e vicevoorzitter van PS heeft aangegeven deze functie niet goed te kunnen combine-
ren met het fractievoorzitterschap, is eveneens door het Presidium besloten om de fracties te vragen 
een kandidaat voor deze functie aan te dragen. Dit heeft geresulteerd in een enkelvoudige voordracht 
voor het 2e vicevoorzitterschap van PS.  
 
Het Presidium draagt voor de volgende kandidaat te benoemen als voorzitter van de commissie 
FCBE: mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD). 
 
Het Presidium draagt voor de volgende kandidaat te benoemen als voorzitter van de commissie  
OGB: mevrouw L.A. Smits (SP). 
 
Het Presidium draagt voor de volgende kandidaat te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van 
de commissie FCBE en de commissie OGB: de heer A. Huizing (PvdA). 
 
Het Presidium draagt voor de volgende kandidaat te benoemen als 2e vicevoorzitter van Provinciale 
Staten: de heer H.J. van der Ven (CDA). 
 
Samenstelling nieuwe Statencommissies 
De teruggang van drie naar twee Statencommissies vraagt ook een herverdeling van de commissiele-
den over de twee nieuwe Statencommissies. 
De fracties zijn door het Presidium gevraagd om de leden voor te dragen die benoemd willen worden 
voor respectievelijk de commissie FCBE en de commissie OGB. 
In bijlage 3 en 4 staat per commissie de voorgestelde samenstelling. 
 
Aanpassing Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Statencommissies 
De twee vernieuwde Statencommissies en de nieuwe vergaderafspraken brengen aanpassingen met  
zich mee in het Reglement van Orde. 
 
De aanpassingen hebben betrekking op: 

 Hoofdstuk 2. Instelling, taken en samenstelling:  
artikel 2 Instelling Statencommissies, lid 1 t/m 4; 

 Paragraaf 2. Orde der vergadering:  
artikel 17 Ingekomen stukken; artikel 18 Spreektijden; artikel 22 Volgorde sprekers. 

 
De toelichting op de aanpassingen zijn te vinden in bijlage 2. 
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Uitvoering 

Tijdsplanning  
Invoering van de twee gewijzigde Statencommissies en de bijbehorende gewijzigde vergaderstructuur 
vindt plaats per 1 september a.s. 
Het zomerreces zal door de griffie worden benut om de benodigde (technische) aanpassingen en 
overige maatregelen door te voeren, waaronder de voorbereiding van een nieuw vergaderschema. 
Hierin zullen ook de Statenontmoetingen in worden opgenomen. 
 
Financiën 
N.v.t. 
 
Monitoring en evaluatie  
Voorgesteld wordt eind 2014 de ervaringen met het werken met twee Statencommissies te inventari-
seren en deze inventarisatie ter beschikking te stellen aan de staten 2015-2019, waarbij deze desge-
wenst op basis van voortschrijdend inzicht een nader besluit kunnen nemen. 
 
Extern betrokkenen  
Dit voorstel heeft implicaties voor de Staten (wijziging vergaderfrequentie, wijziging samenstelling 
commissies) en GS (wijziging vergaderschema PS) en praktische gevolgen voor insprekers, toehoor-
ders, pers en overige derden. 
 
Communicatie  
Het Presidium zal op 1 juli a.s. voortvloeiend uit de besluitvorming over de vergaderstructuur een 
nieuw vergaderschema voor het najaar van 2013 bespreken. Na de zomer zal door het Presidium een 
nieuw vergaderschema 2014 worden vastgesteld. 
Via de website van PS zal het vergaderschema voor het najaar 2013 en het vergaderschema 2014 
bekend worden gemaakt. Ook de overige informatie op de site zal worden aangepast. 
 
Bijlagen  
1. Portefeuilleverdeling Statencommissies vanaf 1 september 2013; 
2. Aanpassing Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Statencommissies; 
3.  Samenstelling commissie FCBE vanaf 1 september 2013; 
4.  Samenstelling commissie OGB vanaf 1 september 2013; 
5. Voorbeeld sprekerslijst. 
 
Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 27 mei 2013 
Kenmerk: 22/SG/201300621 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten, 
 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 27 mei 2013, kenmerk 
22/SG/201300621; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I a. Met ingang van 1 september 2013 twee statencommissies in te stellen, met de in bijlage 1 
  opgenomen portefeuilles, te weten de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie  
  (FCBE) en de commissie Omgevingsbeleid (OGB); 
 

b. Hiertoe het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de statencommissies aan te  
passen, conform bijlage 2; 
 

c. In te stemmen met de voorgestelde vergaderafspraken voor de werkwijze van de twee nieuwe 
statencommissies; 
 

II a. Mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) te benoemen tot voorzitter van de commissie 
 FCBE (voordracht Presidium); 

 
b. Mevrouw L.A. Smits (SP) te benoemen tot voorzitter van de commissie OGB (voordracht  
 Presidium); 

 
c. De heer A. Huizing (PvdA) te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie 

FCBE en de commissie OGB (voordracht Presidium); 
 
d. De heer H.J. van der Ven (CDA) te benoemen tot 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten 

(voordracht Presidium); 
 
e. De in bijlage 3 genoemde leden te benoemen voor de commissie FCBE (voordracht fracties); 
 
f. De in bijlage 4 genoemde leden te benoemen voor de commissie OGB (voordracht fracties). 
 

 
 
Assen, 26 juni 2013 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
 
ph/coll. 
 



Bijlage 1

Portefeuilleverdeling Statencommissies vanaf 1 september 2013
OGB FCBE

Milieu Jeugdzorg (gemeenten 2015)
* milieuhygiene
* milieubeheer Stimuleringsfonds Dr. Project.
* gebiedenbeleid
* energiebeleid (financ. Kant B&F) Cultuur

* regionale omroep
Energiebeleid * Drents museum

* culturele zaken
Water * monumentzorg
* waterbeheer

* waterschappen Economie
* economische aangelegenheden

Groen * arbeidsmarkt/werkgelegenheid
* plattelandsontwikkeling * arbeidsparticipatie (incl. vrijwil)
* natuur en landschap * NOM
* ontgrondingen * Recreatie en toerisme
* landinrichting
* natuur- en milieu educatie

Sport
Landbouw

Ruimte
* ruimtelijke ordening SNN/IPO
* volkshuisvesting
* stedelijke vernieuwing/stads- Bestuur
   en dorpsvernieuwing * bestuurlijke aangelegenheden
* Recreatie en toerisme (bijv. EHS ) * best. Vernieuwing/dualisme
Regio Groningen Assen 2030 *  bezwaarschriften tegen prov.

   besluiten en com.van advies 
Infrastructuur/Mobiliteit    voor de bezwaarschriften
* wegen en kanalen * Europa
* verkeer en vervoer * Europese programma's
* openbaar vervoer * algemeen subsidieverordening

* handhaving en toezicht
Handhaving en toezicht * openbare orde en veiligheid
(inhoudelijk per OGB-onderwerp)

Financieen
* financiele aangelegenheden

Plattelandsontwikkeling * toezicht gemeentelijke financ.
* energie (financieen)

DEO
Communicatie

Personeel en Organisatie 

Facilitaire zaken

Inform.en comm.technologie
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Aanpassing Reglement van Orde  
voor de vergaderingen van de Statencommissies 

 

Hoofdstuk 2, Instelling, taken en samenstelling 
 
Artikel 2, Instelling Statencommissies 
Lid 1 b. komt te vervallen; 
Lid 1 c. wordt lid 1 b. en wordt gewijzigd in Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en 
Economie. 
Lid 2. wordt gewijzigd in de volgende onderwerpen: 

 Milieu 
- milieuhygiëne 
- milieubeheer 
- gebiedenbeleid 
- energiebeleid (financiën worden behandeld in Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur  
                                                                                                                               en Economie) 

 
 Energiebeleid 
 
 Water 

- waterbeheer 
- waterschappen 

  
 Groen 

- plattelandsontwikkeling 
- natuur en landschap 
- ontgrondingen 
- landinrichting 
- natuur- en milieu educatie 
 

 Landbouw 
- plattelandsontwikkeling 
- natuur en landschap 
- ontgrondingen 
- landinrichting 
- natuur- en milieu educatie 
 

 Ruimte 
- ruimtelijke ordening 
- volkshuisvesting 
- stedelijke vernieuwing/stads- en dorpsvernieuwing 
- recreatie en toerisme (bijv. EHS) 
 

 Regio Groningen Assen 2030 
 
 Infrastructuur/Mobiliteit 

- wegen en kanalen 
- verkeer en vervoer 
- openbaar vervoer 

 
 Handhaving en toezicht  

(inhoudelijk per OGB-onderwerp) 
 

 Plattelandsontwikkeling 
 
 DEO 
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Lid 3. komt te vervallen. 
Lid 4. wordt lid 3. met de volgende onderwerpen: 

 Jeugdzorg (gemeenten 2015) 
 
 Stimuleringsfonds Drentse projecten 

 
 Cultuur 

- regionale omroep 
- Drents museum 
- culturele zaken 
- monumentzorg 
 

 Economie 
- economische aangelegenheden 
- arbeidsmarkt/werkgelegenheid 
- arbeidsparticipatie (incl. vrijwilligers) 
- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) 
- recreatie en toerisme 
 

 Sport 
 
 SNN/IPO 

 
 Bestuur 

- bestuurlijke aangelegenheden 
- best. Vernieuwing/dualisme 
- bezwaarschriften tegen provinciale besluiten en com. van advies voor de bezwaarschriften 
- Europa 
- Europese programma's 
- algemeen subsidieverordening 
- handhaving en toezicht 
- openbare orde en veiligheid 
 

 Financiën 
- financiële aangelegenheden 
- toezicht gemeentelijke financiën 
- energie (financiën) 
 

 Communicatie 
 
 Personeel en Organisatie  

 
 Facilitaire zaken 

 
 Informatie en communicatie technologie 
 

 
Paragraaf 2, Orde der vergadering 
 
Artikel 17, Ingekomen stukken 
Wordt aangevuld met het volgende, 4e lid: 
‘’bij een beperkt aantal enkelvoudige vragen over een ingekomen stuk wordt per fractie de 
mogelijkheid geboden om ter vergadering deze vragen te laten beantwoorden. De voorzitter is 
verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van de (alle) enkelvoudige vragen. Dit doet hij 
naar redelijkheid en billijkheid.’’ 
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Artikel 18, Spreektijden 
De zinsnede ‘’Elke fractie bepaalt voor zichzelf hoeveel van de in het derde lid toegewezen tijd 
wordt gebruikt in de eerste dan wel tweede termijn.’’, wordt gewijzigd in: 
‘’Elke fractie bepaalt voor zichzelf of en hoeveel van de in het derde lid toegewezen tijd wordt 
gebruikt in de eerste dan wel tweede termijn.’’.  
 
Wel blijft hier van toepassing dat de niet gebruikte spreektijd bij een agendapunt, niet additioneel 
kan worden ingezet bij een ander agendapunt. 
 

 

Aanpassing Toelichting op Reglement van Orde  
voor de vergaderingen van de Statencommissies 
 

Artikel 17 
De zinsnede ‘’Omtrent de aan de Statencommissie gerichte ingekomen stukken worden alleen 
voorstellen gedaan en besluiten genomen van procedurele aard.’’ wordt aangevuld met: 
‘’Daarnaast kan per fractie een beperkt aantal enkelvoudige vragen worden gesteld.’’ 
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Samenstelling commissie FCBE per 1 september 2013 
Naam Partij 

J.J. Baltes VVD 

R. Beimers PVV 

Mw. E.H. Beving PVV 

J.A. van Dalen D66 

Mw. A. Dekker-van het Hof SP 

Mw. G.M. van Dinteren GL 

H.N. van Eekelen SP 

Mw. R.S. Goettsch PvdA 

E. Hemsteede PvdA 

W. van Heusden CU 

Mw. R. Horasan PvdA 

Mw. T. Hummel PvdA 

A. Huizing PvdA 

Mw. M.S. Irrgang-Borsboom VVD 

Mw. M.J. Kaal CDA 

A. Kerstholt VVD 

H. Klaver CDA 

K. Kuipers GL 

Mw. J.M. Pannekoek-van Toor VVD 

F. van Rhee Groep Van Rhee 

Mw. G.H. Smith GL 

J. Smits VVD 

Mw. L.A. Smits SP 

T. Stelpstra CU 

Mw. M.C.J. van der Tol D66 

N.A. Uppelschoten PVV 

E.R. Veenstra PvdA 

H.J. van der Ven CDA 
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Samenstelling commissie OGB per 1 september 2013 
Naam Partij 

Mw. M. Bakker PvdA 

H. Beerda PvdA 

A.A.P.M. van Berkel PVV 

J.A. van Berkum CU 

E. Bolhuis VVD 

D.B. Dijkstra CDA 

Mw. G.M. van Dinteren GL 

R. Fokkens PvdA 

H.R. Hornstra PvdA 

J.N. Kuipers GL 

F.W. van Lookeren Campagne D66 

Mw. W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen CDA 

Mw. W.M. Meeuwissen-Dekker VVD 

J.M.L. van Middelaar SP 

P.H. Oosterlaak SP 

F. van Rhee Groep Van Rhee 

J. Slagter PvdA 

J.L. Stel VVD 

Mw. M. Stijkel-Kuijpers CU 

A. Timmerman VVD 

Mw. M.C.J. van der Tol D66 

J. Vester SP 

A. Vorenkamp PVV 

Th.J. Wijbenga CDA 

P.A. Zwiers PvdA 

 
 



Sprekerslijst                                                                                           Bijlage 5  

 

 

Vergadering van Statencommissie ……. d.d……………………… 

Agendapunt  Agendapunt  Agendapunt  Agendapunt  Agendapunt  Agendapunt  

Statenstuk Statenstuk Statenstuk Statenstuk Statenstuk Statenstuk 

      

Fractie 1: Fractie 1: Fractie 1: Fractie 1: Fractie 1: Fractie 1: 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

Fractie 2: Fractie 2: Fractie 2: Fractie 2: Fractie 2: Fractie 2: 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

Fractie 3: Fractie 3: Fractie 3: Fractie 3: Fractie 3: Fractie 3: 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

Fractie 4: Fractie 4: Fractie 4: Fractie 4: Fractie 4: Fractie 4: 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

Fractie 5: Fractie 5: Fractie 5: Fractie 5: Fractie 5: Fractie 5: 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

Fractie 6: Fractie 6: Fractie 6: Fractie 6: Fractie 6: Fractie 6: 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

Fractie 7: Fractie 7: Fractie 7: Fractie 7: Fractie 7: Fractie 7: 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

Fractie 8: Fractie 8: Fractie 8: Fractie 8: Fractie 8: Fractie 8: 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 

Fractie 9: Fractie 9: Fractie 9: Fractie 9: Fractie 9: Fractie 9: 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 
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