Besluit van 9 januari 1996, nr. 96-110012, houdende vaststelling van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Gedeputeerde Staten van NoordHolland als bedoeld in artikel 52 van de Provinciewet. (Reglement van Orde voor
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland).
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 52 van de Provinciewet;
Besluiten
Paragraaf 1. Algemene Bepalingen
Artikel 1
1. Als regel wordt tenminste eenmaal per week een vergadering gehouden.
2. De voorzitter leidt de vergadering en is belast met het doen naleven van dit reglement.
3. Met inachtneming van hetgeen gedeputeerde staten daaromtrent hebben bepaald, stelt de
voorzitter de agenda voor de vergadering vast en zendt deze voor de vergadering aan de
leden.
Artikel 2
1. De leden nemen plaats, beginnende ter rechterzijde van de voorzitter, naar volgorde van
infunctietreding, in dier voege dat voor een herbenoemd lid het tijdstip van zijn eerste
infunctietreding voor zover niet gevolgd door een onderbreking van zijn lidmaatschap van
het college van gedeputeerde staten, de rangorde bepaalt.
2. Bij gelijke anciënniteit wordt de rangorde door de leeftijd bepaald.
3. De griffier neemt plaats ter linkerzijde van de voorzitter.
Paragraaf 2. De commissies
Artikel 3
1. Gedeputeerde staten benoemen voor de voorbereiding van de door hen te behandelen
zaken commissies uit hun midden, bestaande uit tenminste twee leden.
2. Deze samenstelling geschiedt tenminste eenmaal per vier jaren, zo mogelijk in de eerste
vergadering gehouden na de benoeming van de leden van het college overeenkomstig de
artikelen 35 en volgende van de Provinciewet.
3. De samenstelling van de commissies en de daaraan opgedragen werkzaamheden, alsmede
eventuele wijzigingen daarin, worden bekend gemaakt in het Provinciaal Blad van NoordHolland.
Paragraaf 3. De orde van de vergadering
Artikel 4
1. Voor de opening van de vergadering wordt de presentielijst getekend. Bij binnenkomst ter
vergadering plaatsen de leden hun handtekening op de presentielijst. Aan het slot van de
vergadering wordt de presentielijst gesloten door de voorzitter en de griffier.
2. Na de opening door de voorzitter vindt de beraadslaging plaats over de aan de orde zijnde
zaken in de volgorde waarop deze op de agenda zijn geplaatst, tenzij het college ander
bepaalt. Deze zaken worden toegelicht door het als zodanig door gedeputeerde staten

aangewezen eerste lid van de betrokken commissie als bedoeld in artikel 3. Vervolgens
krijgen de leden het woord in de volgorde waarin zij daarom verzoeken en, bij gelijke
aanmelding, in de volgorde als omschreven in artikel 2.
Paragraaf 4. De stemmingen
Artikel 5
1. Indien over zaken hoofdelijk wordt gestemd, brengt de voorzitter het laatst zijn stem uit.
De verhouding van de voor en tegen een voorstel uitgebrachte stemmen wordt in de
desbetreffende minuut aangetekend, indien het college dit bepaalt worden daarbij de
namen vermeld van de leden die vóór respectievelijk tegen hebben gestemd alsmede van
hen die afwezig waren.
2. Vindt geen hoofdelijk stemming plaats, dan kan een lid dat zich met het genomen besluit
niet kan verenigen, daarvan aantekening in het desbetreffende stuk verlangen. Deze
aantekening geschiedt met de toevoeging van een motivering voorzover het college
daarmee instemt.
Artikel 6
1. Indien een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen is te doen, geschiedt de
stemming, indien één van de leden daarom vraagt, schriftelijk bij gesloten ongetekende
briefjes volgens het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel en in artikel 7.
2. De voorzitter is met de stemopneming belast en de griffier houdt aantekening van de
uitgebrachte stemmen.
3. De voorzitter onderzoekt of het aantal stembriefjes gelijk is aan dat van de tegenwoordige
leden.
4. De inhoud van elk stembriefje wordt door de voorzitter voorgelezen.
Artikel 7
1. Er hebben zoveel stemmingen plaats als personen te benoemen, voor te dragen of aan te
bevelen zijn.
2. In geval van twijfel of een stembriefje behoorlijk is ingevuld, beslist de vergadering.
3. Een verkregen meerderheid van stemmen geldt niet, wanneer de vergadering beslist dat
daarop een tussen het getal van de stembriefjes en dat van de gestemd hebbende leden
bestaand verschil van invloed heeft kunnen zijn.
4. De stemming in ongeldig indien het aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes niet groter is
dan de helft van het aantal zitting hebbende leden.
Artikel 8
1. Indien niemand bij de eerste vrije stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
vindt een tweede vrije stemming plaats. Heeft ook bij deze stemming niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een herstemming gehouden overeenkomstig
de volgende bepalingen.
2. De herstemming wordt gehouden naar gelang de uitslag van de tweede vrije stemming:
a. tussen degene, die het hoogste aantal stemmen verkreeg en degene die bij die
stemming het daarop volgende hoogste aantal verwierf of
b. tussen de twee personen die bij die stemming een even hoog aantal stemmen –
zijnde hoger dan het aantal op andere uitgebracht – verkregen.
3. Zo nodig wordt eerst bij tussenstemming uitgemaakt:

a. welke persoon voor de herstemming, bedoeld in het tweede lid, onder a, in
aanmerking komt, indien twee of meer personen een gelijk aantal stemmen ,
volgend op het hoogste aantal stemmen, verkregen;
b. tussen welke twee personen de herstemming, bedoeld in het tweede lid onde b, zal
gaan, indien meer dan twee personen een even hoog aantal stemmen – zijnde hoger
dan het aantal stemmen op anderen uitgebracht – verwierven.
4. Indien in het geval, bedoeld in het derde lid, of ook bij de eindstemming de stemmen
staken, beslist terstond het lot. Deze loting geschiedt door de voorzitter.
Paragraaf 5. Besluitenlijst
Artikel 9
1. De besluiten van het college worden opgenomen in een voor elke vergadering door de
griffier op te stellen besluitenlijst, die in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling
wordt voorgelegd. De inrichting van de besluitenlijst geschiedt overeenkomstig hetgeen
het college daaromtrent heeft bepaald.
2. Ten aanzien van elke vergadering van het college wordt een openbare besluitenlijst
vastgesteld.
Paragraaf 6. Slotbepalingen
Artikel 10
Dit reglement is niet van toepassing op openbare vergaderingen van gedeputeerde staten.
Artikel 11
1. Het Reglement van orde voor de vergaderingen van Gedeputeerde staten van NoordHolland, vastgesteld op 2 mei 1967, nr. 508, gewijzigd bij besluit van 25 januari 1977, nr.
95, wordt ingetrokken.
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die van vaststelling.
3. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement van Orde voor Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.
Haarlem, 9 januari 1996,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.A. van Kemenade, voorzitter,
C.J.N. Versteden, griffier
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