
GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2022-803477036 

DOS-2013-0010889

Onderwerp

Benoeming gedeputeerde F. Zevenbergen als lid rekeningcommissie ODH

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel de heer F. Zevenbergen voor te dragen als

provinciale vertegenwoordiger in de rekeningcommissie van de omgevingsdienst

Haaglanden (ODH)

2. Vast te stellen de brief aan ODH 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de benoeming van de heer F.

Zevenbergen als lid rekeningcommissie ODH

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
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1 Toelichting voor het College

 

Gedeputeerde Floor Vermeulen was namens de provincie Zuid-Holland lid van de

rekeningcommissie van de omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Nadat Floor Vermeulen

een andere functie had aanvaard en de provincie had verlaten, is de lidmaatschap in de

rekeningcommissie ODH conform de regeling komen te vervallen. 

De heer F. Zevenbergen heeft de heer F. Vermeulen opgevolgd als gedeputeerde in het

college. Daartoe is in de PS vergadering van 16 juni 2021 besloten. Na dit besluit dient

ook het lidmaatschap in de rekeningcommissie van ODH hierop aangepast en

gecommuniceerd te worden. Daartoe strekt dit besluit.  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma   : Ambitie 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Conform artikel 19 GR ODH kan het algemeen bestuur commissies van advies instellen.

Ter uitvoering van het onderzoek van de jaarrekening is bij verordening van 20

december 2012 (Prov.blad 2012, 65) gewijzigd per 26 september 2013 (Prov.blad 2013,

168) de rekeningcommissie ODH ingesteld.

Volgens artikel 3 van de verordening wordt door iedere deelnemer een lid en een

plaatsvervangend lid voorgedragen. Het algemeen bestuur (AB) heeft zichzelf in de

verordening opgelegd conform deze voordrachten te benoemen. Er is sprake van een

gebonden beschikking.

Provinciale Staten dragen uit hun midden een lid en een plaatsvervangend lid voor de

rekeningcommissie voor; met dien verstande dat de voordracht van Provinciale Staten

ook geheel of gedeeltelijk kan bestaan uit leden van het college van Gedeputeerde

Staten.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 29 oktober 2019 zijn alle GS-leden in bestuurlijke overleggen van verbonden partijen

benoemd. Het lidmaatschap van de heer F. Vermeulen is gestopt nadat zijn lidmaatschap

in het college van Gedeputeerde Staten was beëindigd. 

 

3 Proces

 

De provincie dient het Algemeen Bestuur van ODH formeel op de hoogte te stellen van

een  bestuurswisseling en een aantal besluiten nemen om zo haar provinciale

vertegenwoordiging bij deze besturen te kunnen voortzetten. Na de voordracht wordt

de heer F. Zevenbergen overeenkomstig de voordracht door het Dagelijks Bestuur van de

Omgevingsdienst benoemd in de rekeningcommissie.
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4 Participatie en rolneming

N.v.t. 

 

 

5 Communicatiestrategie

 

Op andere manieren is reeds gecommuniceerd dat F. Zevenbergen Floor Vermeulen

opvolgt als lid van de rekening commissie van ODH.

 


