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GS-Voorstel
Besluitnummer

DOS-2017-0000058

PZH-2017-610639298

Contact

W.A. Datadien

070 - 441 76 84

wa.datadien@pzh.nl

Onderwerp:

Opstarten aanmeldingsprocedure nieuwe gedeputeerde bij Comité van de Regio’s, Brussel

Publiekssamenvatting:
GS hebben de brief aan het IPO vastgesteld waarmee vooruitlopend op de benoeming door PS 
het verzoek wordt ingediend om de procedure te starten voor het lidmaatschap van mevrouw 
Jeannette Baljeu aan het Comité van de Regio’s, namens de provincie Zuid-Holland. 

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan het IPO waarin vooruitlopend op de benoeming door 

Provinciale Staten gevraagd wordt de procedure te starten voor het lidmaatschap 
van mevrouw Jeannette Baljeu aan het Comité van de Regio’s, namens de provincie 
Zuid-Holland;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Lidmaatschap gedeputeerde 
mevr. J. Baljeu bij Comité van de Regio's, Brussel,  namens de provincie Zuid-
Holland.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- Beëindiging mandaat R. van der Sande CvdR
- Brief aan IPO bestuur aanmelding J. Baljeu
- Persoonsgegevens J. Baljeu

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W.A. Datadien Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Tol - Eenschooten, EI, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 augustus 2017 16 augustus 2017
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1 Toelichting voor het College

Op 1 september 2017 zal Rogier van der Sande zijn ambt als gedeputeerde van de provincie 

Zuid-Holland neerleggen. Hierdoor komt tevens een einde aan zijn lidmaatschap van het 

Europees Comité van de Regio’s (CvdR). Zijn opvolger mevrouw J. Baljeu wordt kandidaat lid van 

het CvdR en wordt derhalve voorgedragen het lidmaatschap over te nemen. Met dit besluit wordt 

beoogd om de procedure van het aanmelden van mevrouw J. Baljeu bij het CvdR in gang te 

zetten, daar het een vrij lang traject is. 

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen

Juridisch kader:

Mevrouw J. Baljeu vertegenwoordigt uw hele college namens de provincie Zuid-Holland in 

Brussel. Derhalve is besluitvorming van Gedeputeerde Staten nodig om de vertegenwoordiging 

door mevrouw J. Baljeu te bewerkstelligen.

2 Proces

Vanwege de lange procedure om tot lid van het CvdR benoemd te worden, wordt de 

besluitvormingsprocedure reeds nu ingezet, waardoor mevrouw Baljeu in oktober 2017 al 

kan starten met haar werkzaamheden in Brussel. 

Met de aanmeldingsprocedure van mevrouw J. Baljeu bij het CvdR worden waarborgen 

ingebouwd, zodat de Raad van Ministers, die formeel de voordracht moeten goedkeuren, de 

garantie heeft dat aan alle randvoorwaarden is voldaan om mevrouw J. Baljeu als lid van het 

CvdR aan te stellen namens de provincie Zuid-Holland. 

De eerste stap hiertoe is de brief van Gedeputeerde Staten aan de directeur van het IPO. 

Er volgt daarna een schriftelijk afhandeling richting het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK), in de vorm van een brief van de directeur IPO aan minister Plasterk of 

zijn ambtsopvolger.

De minister van BZK geeft vervolgens per brief opdracht aan de Permanente vertegenwoordiger 

om de voordracht door te geleiden met positief verzoek aan het secretariaat van de Raad. 

Het secretariaat van de Raad checkt bij het secretariaat van het Comité van de Regio’s of er 

inderdaad sprake is van een vacature. Vervolgens checkt de Raad of het mandaat van het 

nieuwe lid aan alle eisen voldoet. Op het moment van besluitvorming in de Raad moet de 

betrokken kandidaat in Zuid-Holland reeds benoemd zijn tot lid van het college. 

3 Communicatiestrategie

Op de website www.zuid-holland.eu worden de verslagen gepubliceerd van alle 

noemenswaardige bijkomsten die mevrouw J. Baljeu en andere Statenleden in Brussel en andere 

internationale locaties bijwoont. 
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