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Voorstel van verandering Iste t/m Vde, V i l d e t/m I X d e en X l d e hoofdstuk en do Additiounele Artikelen der Grondwet.
III.

(90.

50.)

AMENDEMENT VAN DEN HEER VAN RAPPAHD

0.8.

Artikel 113a:
1°. De aanhef van het tweede lid wordt gelezen als volgt:
„Elke lijst vermeldt den kring, waarvoor zij is bestemd, en
wordt ondorteekend"
enz.
2". In hel derde lid wordt het getal „twaalf' vervangen
door „acht".
3°. In het derde lid worden de woorden „dezelfde provincie" vervangen door „denzelfden kring".

Voorgesteld 8 December 1921.

De ondergeteekenden hebben de eer het navolgende amendement voor te stellen:
In artikel 155, voorkomende onder § 4, wordt tusschen de
woorden „strafgedingen" en „wordt" ingevoegd het woordje
„mede".

Artikel 113t', tweede lid:
1°. Na de woorden „onderteekenaars van lijsten" worden
ingevoegd de woorden ,,, voor zooverre deze zijn ingediend
in denzelfden kring,".
2". Aan het slot worden toegevoegd deze woorden:
„Het verbinden van eeiie lijst met eene lijst, ingediend in
een anderen kring, is uitgesloten."

VAX RAPPARD.
ALBEDA.
MARCHANT.
OUD.
WESTERMAN.
TER HALL.
DE MURALT.
VISSER VAN IJZENDOORN.
OTTO.
SWANE.
(90.

IV.
Artikel 113/- wordt gelezen als volgt: „Bij de vaststelling
van den uitslag der verkiezing vinden de artt. 97 tot en met
105 overeenkomstige toepassing, niet dien verstande, dat in
het eerste lid van artikel 97 het woord „kieskringen" wordt
vervangen door de woorden ..provinciën binnen denzelfden flrn'H/5".

Artikel 113». Vóór het woord „provincie" worden ingevoegd
de woorden ..den kring en".
VI.
Artikel Wèp. Na het woord „stembilletten" worden ingevoegd
<ie woorden ..ingeleverd in een bepaalden kring".

51.)

SXOECK HENKEMAXS.
SUB-AMENDEMENTEN VAN DEN HEER SXOElK ÜENKEMANS
OP DE GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DE HEEREN
BONGAERTS EN RüTGERS (Stuk 11°. 3 9 ) .

(90.

52.)

Ingezonden S December 1921.
AMENDEMENTEN VAN DE HEEREN BEUMER EN RUTGERS.

Ondorgeteckende heeft de eer de navolgende sub-amendementen voor te stellen:

Ingezonden 8 December 1921.

§ 6, Artikel XII der Additionnele Artikelen:

Artikel 111, het tweede lid, wordt gelezen als volgt:
„De provinciën worden daartoe vereenigd tot vijf kringen,
doch de leden der Staten komen provinciesgewijzc bijeen in
de vergadering der Provinciale Staten tot het uitbrengen van
hunne stom op de door de Provinciale wet bepaalde wijze.
II.
Artikel

111.

Aan dit artikel wordt een nieuw lid toegevoegd,

luidende als volgt:
„De vijf kringen, bedoeld in het vorig lid, zijn samengesteld
als volgt: de provincie Zuid-Holland en de provincie NoordHolland vormen elk afzonderlijk één kring. Voorts vormen
de provinciën Friesland, Groningen en Drenthe den Noordelijken
kring — de provinciën Gelderland, Overijssel en Utrecht den
Oostdijken kring — de provinciën Xoord-Brabant, Limburg en
Zeeland den Zuidelijken kring.

Ondergeteekenden hebben de eer de navolgende amendementen
voor te stellen:
§ 6. Artikel XII der Additionnele Artikelen van de Grondwet.
«.

Artikel 71 wordt gelezen:

„Tot de stemming wordt niemand toegelaten dan die volgens
de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken en in
het bezit is van de bij artikel 52 vermelde kaart."
b.
e.
il.
e.
f.

Artikel 75, lid 2, vervalt.
Artikel 90 vervalt.
Artikel 148 vervalt.
Artikel 149 vervalt.
In artikel 153 vervalt: „149,".
BEÜMER.
RUTGERS.

