STATENNOTITIE

Aan de leden van Provinciale Staten

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Rekenkamerbrief betreffende het PS-instrument schriftelijk vragenrecht
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Wij hebben kennisgenomen van de quickscan naar de werking van het schriftelijk vragenrecht
van Statenleden dat door de Rekenkamer Oost-Nederland is uitgevoerd. De Rekenkamer geeft
in haar brief een aantal overwegingen aan zowel de leden van Provinciale Staten als
Gedeputeerde Staten mee. In deze statennotitie geven wij een reactie op de overwegingen die
aan ons college zijn geadresseerd.
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Aan de leden van Provinciale Staten
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft een quickscan naar de werking van het schriftelijk
vragenrecht van Statenleden uitgevoerd, waarvan wij met belangstelling kennis hebben
genomen.
Het vragenrecht is een individueel recht van Statenleden waarvan de Gelderse Statenleden in
deze Statenperiode in vergelijking met hun Overijsselse collega's relatief veel gebruik hebben
gemaakt. Wij zijn verheugd dat de geïnterviewde Statenleden aangegeven hebben over het
algemeen tevreden te zijn over de via onze antwoorden op de Statenvragen verkregen
informatie.
Bij de beantwoording van de vragen nemen wij zo veel mogelijk de termijn in acht zoals in artikel
42 van het Reglement van Orde is gesteld. Namelijk om de schriftelijke beantwoording zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na binnenkomst van de vraag te
beantwoorden. De Rekenkamer geeft ons aan om alert te zijn op de tijdige beantwoording en
indien dit niet lukt een uitstelbericht te verzenden.
In reactie hierop merken wij op Statenvragen zorgvuldig te willen beantwoorden. Een zorgvuldige
beantwoording vraagt echter een bepaalde doorlooptijd. Versnelling van deze termijn zou
kunnen leiden tot onvolledige of onzorgvuldige antwoorden hetgeen wij niet voorstaan. De 30dagentermijn is een tijdspanne die ook bij andere provincies gebruikelijk is. Wij streven er naar
om zo veel mogelijk vragen binnen deze termijn te beantwoorden.
In dit kader merken wij op dat in het laatste kwartaal van 2012 stappen zijn gezet om de
beantwoording van schriftelijke Statenvragen binnen de provinciale organisatie strakker te
monitoren. De verwachting is dat dit ertoe zal leiden dat de tijdige beantwoording van
Statenvragen verbetert. Tevens kan hierdoor beter worden gevolgd of tijdig een uitstelbrief aan
uw Staten wordt verzonden.

Inlichtingen bij mw. Y.M. Hazelaar, telnr. (026) 359 82 60
e-mailadres: post@gelderland.nl

Het onderzoek bracht naar voren dat er in de onderzoeksperiode 149 Statenvragen zijn gesteld.
Deze bestonden meestal uit meerdere deelvragen, waarbij het gemiddelde op 5,3 lag. Volgens
het Reglement van Orde moeten schriftelijke vragen kort en duidelijk worden geformuleerd. De
Rekenkamer geeft ons mee te streven naar een beknopte, maar ruimhartige beantwoording van
schriftelijke vragen, waarbij rekening wordt gehouden met het achterliggend doel en de context
van de vraag. Wij beantwoorden de vragen zo zorgvuldig, volledig en efficiënt mogelijk. Wij
merken hierbij op dat er naast de formele artikel 42-Statenvragen veel vragen direct via mail of
telefonisch aan het ambtelijk apparaat worden gesteld. Het beslag dat hiermee op de ambtelijke
capaciteit wordt gelegd, is soms aanzienlijk.
De Rekenkamer geeft in haar onderzoek aan dat in ongeveer 10% van de antwoorden op
schriftelijke Statenvragen een actie wordt toegezegd. Zij geeft in overweging om deze
toezeggingen te registreren en de nakoming hiervan te bewaken. Als het gaat om toezeggingen
uit de beantwoording van Statenvragen zijn wij geen voorstander van een centrale registratie en
bewaking van deze toezeggingen, omdat ons beeld is dat op dit moment binnen de
verantwoordelijke beleidsafdelingen de bewaking van de nakoming van de toezeggingen
afdoende is geborgd.
Wel is het zo dat mondelinge toezeggingen in Staten(commissie)vergaderingen door de Griffie
worden vastgelegd in een afsprakenlijst. Middels een mededelingenbrief of Statennotitie
informeren wij u over de manier waarop de toezeggingen door ons zijn afgehandeld.
Wij verzoeken uw Staten kennis te nemen van deze reactie op het Rekenkamerrapport.
Arnhem, 19 februari 2013 - zaaknummer 2013-000501
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje
- Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris
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