Bijlage 2 behorende bij Statenvoorstel 33/17

Verslag hoorzitting van de commissie voor klachten en verzoeken d.d. 10 april 2017 betreffende de klacht van
het Landelijk bestuur van de PSP'92.
Aanwezig namens de commissie:
Mevrouw Dirken
De heer Heijmans (voorzitter)
Mevrouw Klitsie
De heer Van Overveld
De heer Roks
De heer Trieling (secretaris)

Namens de provincie:
De heer Deneer
Mevrouw Gloudemans-Westerterp

De voorzitter opent de zitting. De voorzitter stelt vast dat het Landelijk bestuur van de PSP'92 resp. de heer
Barends als indiener van de klacht namens dat bestuur, hoewel daartoe behoorlijk uitgenodigd, niet aanwezig is.
Hij licht vervolgens de gang van zaken toe en geeft aan dat de commissie aan Provinciale Staten van NoordBrabant een advies zal uitbrengen.
De heer Deneer refereert aan het aan de commissie gezonden verweerschrift met bijlagen. Hij wil benadrukken
dat er uit deze kwestie leerpunten zijn gehaald en de heer Barends zeer serieus is genomen.
Gevraagd naar die leerpunten, deelt de heer Deneer ten eerste mee dat er binnen de Statengriffie opnieuw
aandacht is gevraagd voor het gebruik van de mailbox. Het is een uitzondering dat er iets misgaat met de wijze
waarop een mailbericht intern wordt uitgezet en opgeslagen. Ten tweede deelt de heer Deneer mee de agenda
van een Statendag tien dagen van tevoren wordt gepubliceerd. Wat betreft het aanbieden van een petitie zal de
Statengriffie er vanaf heden pragmatisch mee omgaan.
De voorzitter vraagt zich af of een zodanige werkwijze niet een precedent oplevert. Straks krijgen Statenleden
wel vier of meer petities op een Statendag aangeboden.
De heer Deneer geeft daarop aan dat de publicatie van de dagindeling Statendag leidend is, maar dat er met
de dagindeling pragmatisch wordt omgegaan indien er ruimte zit.
De voorzitter geeft aan zich voor te kunnen stellen dat de dagindeling vanwege urgentie wordt aangepast, maar
in deze kwestie is niet te achterhalen of van enige urgentie sprake was.
De heer Deneer deelt tot slot mee dat er weliswaar leerpunten zijn gehaald uit deze kwestie, maar wil met kracht
afstand nemen van het door klager gesuggereerde dat er door de Statengriffie bewust zou zijn gehandeld om te
voorkomen dat de heer Barends danwel de PSP'92 een petitie aan Provinciale Staten van Noord-Brabant kon
worden aangeboden.
De voorzitter sluit af en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het streven is nu zo snel mogelijk, wellicht al
over twee weken, advies uit te brengen aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Partijen krijgen dit advies en
het verslag van deze zitting via de secretaris toegestuurd.
's-Hertogenbosch, 10 april 2017.
De secretaris,

mr. R.G.L. Trieling

