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Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 11 juni 2018 tot wijziging van de 

Verordening ambtelijke bijstand Provinciale Staten van Noord-Holland 2003 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

Overwegende dat het gewenst is om de verordening inzake ambtelijke bijstand aan 

Provinciale Staten aan te passen aan de huidige praktijk; 

 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2018; 

 

Gelet op artikel 33, derde lid, van de Provinciewet; 

 

Besluiten: 

 

ARTIKEL I 

 

De Verordening ambtelijke bijstand Provinciale Staten van Noord-Holland 2003 wordt als 

volgt gewijzigd: 

 

A 

In artikel 1, tweede lid, wordt de zinsnede “als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van 

het Reglement van orde voor provinciale statencommissies in Noord-Holland 2007” 

geschrapt. 

 

B 

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

Het tweede lid alsmede de aanduiding ’1.’ voor het eerste lid vervallen. 

 

ARTIKEL II 

   

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. 

 

Haarlem, 11 juni 2018 

 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland, 

 

dhr. J.W. Remkes, voorzitter.  

 

Mevr. K. Bolt, griffier. 
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Toelichting  

 

A 

Het Reglement van orde voor provinciale statencommissies in Noord-Holland 2007 is in 

2015 ingetrokken. Een verwijzing met betrekking tot het begrip statencommissie dat in de 

Provinciewet is geregeld, is niet nodig. 

 

B 

In artikel 6, eerste lid, is bepaald dat het resultaat van de geleverde ambtelijke bijstand 

door de betrokken ambtenaar aan het betrokken statenlid of de betrokken statencommissie 

bekend wordt gemaakt. In de praktijk wordt zo mogelijk een personele scheiding gemaakt 

tussen enerzijds advisering van het statenlid en anderzijds advisering van Gedeputeerde 

Staten. 

Het huidige tweede lid bepaalt dat indien Gedeputeerde Staten of een of meer leden 

informatie wensen over de inhoud van het gegeven advies, zij zich daartoe rechtstreeks tot 

het betrokken statenlid of de betrokken statencommissie wenden. 

Het tweede lid past niet meer in de huidige verhoudingen tussen Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten. In de praktijk verzoeken Gedeputeerde Staten niet aan een statenlid om 

informatie over een aan dat statenlid gegeven ambtelijk advies. Het betrokken statenlid 

bepaalt zelf wat met het gegeven advies wordt gedaan en aan wie informatie over het advies 

wordt gegeven. Dit hoeft niet te worden geregeld in deze verordening.  
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Bijlage: geconsolideerde versie van de Verordening ambtelijke bijstand Provinciale 

Staten van Noord-Holland 2003 na wijziging 

Artikel 1 

1. In deze verordening wordt verstaan onder ambtenaren: ambtenaren, niet zijnde de 

griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren. 

2. In deze verordening wordt mede verstaan onder statenlid: een plaatsvervangend lid van 

een statencommissie. 

Artikel 2 

1. Een statenlid wendt zich tot de griffier, de secretaris of een ambtenaar met een verzoek 

om 

a. feitelijke informatie van geringe omvang; 

b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn. 

2. Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in 

lid 1 stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist. 

3. Informatie als bedoeld in het eerste lid, die betrekking heeft op de stukken voor een 

bepaalde commissievergadering en uiterlijk drie werkdagen voor die 

commissievergadering is opgevraagd, wordt vóór de aanvang van de desbetreffende 

commissievergadering geleverd. 

4. De ambtenaar meldt het verstrekken van informatie zo spoedig mogelijk aan de 

secretaris. 

5. Een statenlid of een statencommissie wendt zich tot de griffier met een verzoek om 

bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand. 

6. De bijstand, bedoeld in lid 5, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de 

griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de 

griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken om één of meer 

ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen. 

Artikel 3 

1. Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand 

tenzij: 

a. het statenlid of een statencommissie niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand 

betrekking heeft op de werkzaamheden van Provinciale Staten; 

b. dit het belang van de provincie kan schaden. 

2. De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd 

wordt. 

3. Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit 

met redenen omkleed mee aan de griffier. 
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Artikel 4 

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan 

de griffier of het betrokken statenlid of de betrokken statencommissie het verzoek 

voorleggen aan Gedeputeerde Staten. Deze beslissen zo spoedig mogelijk over het verzoek. 

Artikel 5 

1. Een ambtenaar is alleen aan de griffier verantwoording verschuldigd voor de 

werkzaamheden die hij voor Provinciale Staten verricht. 

2. Indien een statenlid of een statencommissie niet tevreden is over door een ambtenaar 

verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris. 

3. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende 

oplossing leggen zij de zaak voor aan Gedeputeerde Staten. Deze beslissen zo spoedig 

mogelijk over de zaak. 

4. Indien een ambtenaar zijn werkzaamheden voor Provinciale Staten niet naar behoren 

heeft verricht, kan uitsluitend de secretaris maatregelen tegen die ambtenaar nemen. 

Artikel 6 

De betrokken ambtenaar maakt het resultaat van de geleverde ambtelijke bijstand bekend 

aan het betrokken statenlid of de betrokken statencommissie. 

Slotbepalingen 

Artikel 7 

Deze verordening treedt in werking op de dag van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin 

zij wordt geplaatst. 

Artikel 8 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand Provinciale Staten 

van Noord-Holland 2003. 

 

Uitgegeven op 19 juni 2018 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris. 

 

 

 


