Checklist kader voor beoordeling toe te stane bijeenkomsten van Statenfracties/politieke
partijen die in de Staten zijn vertegenwoordigd.

Algemene criteria voor alle bijeenkomsten georganiseerd door externen/derden
1.

Criterium

Toelichting

Organisator is verantwoordelijk

De organisator is altijd verantwoordelijk voor een ordelijk verloop
van haar activiteit en diens bezoekers

2.

Geen commerciële doelstellingen.

3.

Activiteiten met toegangsprijzen
zijn in beginsel niet toegestaan.

3.

Er moet sprake zijn van een
maatschappelijk belang dat
gerelateerd kan worden aan het
bestuursakkoord van de
provincie.
Indien mogelijk in samenwerking
met de provincie georganiseerd.

5.

Afgezien van wettelijke beperkingen (Wet markt en
overheid) wordt het voorts ook onwenselijk geacht om te
concurreren met de commerciële vergadercentra
Uitgangspunt is dat de bezoekers toegang krijgen tot de
activiteiten zonder dat hiervoor toegangsprijzen betaald
voor moeten worden. Bij catering e.d. kan het worden
toegestaan om wel toegangsprijzen te hanteren.
Commerciële toegangsprijzen zijn nimmer toegestaan.
Hiermee wordt enkel bedoeld dat het voldoende raakvlak
moet hebben met provinciale thema’s. Voor
Statenfracties/politieke partijen die in de Staten
vertegenwoordigd zijn geldt niet dat de inhoud van de
activiteit in lijn dient te zijn met het bestuursakkoord.

Aanvullende criteria bijeenkomsten door (fracties van) politieke partijen in de Staten vertegenwoordigd
6.

Faciliteiten zijn enkel beschikbaar
voor alle partijen die in de Staten
vertegenwoordigd zijn.

7.

Bijeenkomsten zijn bedoeld voor
ontmoeting, kennisdeling,
verantwoording en/of discussie
rondom een provinciaal
maatschappelijk thema.

8.

Bijeenkomsten buiten reguliere
avond(openstelling) alleen
mogelijk bij grotere bijeenkomsten

9.

Partijpolitieke activiteiten in het
kader van verkiezingscampagnes
kunnen niet worden toegestaan.

“Nieuwe partijen” kunnen geen gebruik maken van de
extra mogelijkheden om bijeenkomsten te organiseren in het
provinciehuis. Wel kunnen zij verzoeken indienen die
beoordeeld worden op grond van de algemene criteria die
gelden voor derden/externen.
Partijpolitieke bijeenkomsten die onvoldoende relatie
hebben met de provincie of provinciale thema’s worden niet
toegestaan. Partijborrels of algemene scholingsactiviteiten
ten behoeve van de partij vallen hier derhalve buiten en
worden niet gefaciliteerd. Partijgerelateerde activiteiten
waarbij sprake is van een Brabant-brede of interprovinciale
opzet kunnen wel worden toegestaan.
In verband met capaciteitsaspecten dient een ondergrens
geformuleerd te worden ten aanzien van de openstelling
van het provinciehuis. Er dient minimaal sprake te zijn van
100 bezoekers.

Uitvoeringskader bij toegestane activiteiten van Statenfracties/politieke partijen die in de
Staten zijn vertegenwoordigd.

1.

Affiches, banners, posters, spandoeken
e.d. mogen slechts geplaatst worden en
zichtbaar zijn in de betreffende ruimte.

2.

Uitgangspunt is dat de kosten die
gemaakt worden doorberekend worden.

Aanduidingen/bewegwijzering van een activiteit in
het publieke domein van het provinciehuis vindt in
huisstijl plaats en wordt derhalve door de provincie
zelf verzorgd.
Hiermee wordt tevens voorkomen dat verwarring
ontstaat bij (andere) bezoekers van het provinciehuis
of een uiting het provinciale beleid of “de absolute
waarheid” vertegenwoordigt.
Bij (de mate van) doorberekening wordt een
onderscheid gemaakt in kleinschalige en
grootschalige activiteiten alsmede wordt onderscheid
gemaakt of de activiteiten binnen of buiten de
reguliere (avond) openingstelling plaatsvinden.
(zie voorgaand schema doorberekening kosten)

