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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-611001467 (DOS-2011-

0003332)

Contact

M. van den Berg

070 - 441 71 81

m.vanden.berg@pzh.nl

Onderwerp:

Aanwijzing plaatsvervangende secretarissen

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben plaatsvervangend secretarissen benoemd om de vervulling 

van de taken van de secretaris bij zijn afwezigheid te waarborgen. Tot plaatsvervangend 

secretaris zijn (in volgorde) benoemd:

1. mevrouw G. Smid-Marsman, directeur;

2. de heer J. van Ginkel, directeur;

3. de heer M. Visser, afdelingshoofd Bestuur;

4. de heer A. Veldhof, afdelingshoofd Ruimte Wonen Bodem;

5. mevrouw I. Kenter, afdelingshoofd Financiële en Juridische Zaken.

Advies:

1. Met ingang van 1 september 2017 te benoemen tot plaatsvervangend secretaris bij 

afwezigheid van de provinciesecretaris, in volgorde:

a. mevrouw G. Smid-Marsman, directeur;

b. de heer J. van Ginkel, directeur;

c. de heer M. Visser, afdelingshoofd Bestuur;

d. de heer A. Veldhof, afdelingshoofd Ruimte Wonen Bodem;

e. mevrouw I. Kenter, afdelingshoofd Financiële en Juridische Zaken.

2. Vast te stellen de benoemingsbrieven conform inliggend concept;

3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de benoeming van de 5 

plaatsvervangende provinciesecretarissen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
5 brieven op naam waarmee de plaatsvervangend secretarissen van het besluit in kennis worden 
gesteld.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. van den Berg Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Baas, JH, de 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 29 augustus 2017
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1 Toelichting voor het College

Het voorliggend voorstel voorziet in de aanwijzing van een plaatsvervangend secretaris zodat bij 

afwezigheid van de provinciesecretaris zijn taken door anderen (in genoemde volgorde) kunnen 

worden vervuld. 

Financieel en fiscaal kader:

-

Juridisch kader:

Op grond van artikel 99 Provinciewet zijn Gedeputeerde Staten bevoegd de secretaris te 

benoemen, schorsen en ontslaan. Daaruit vloeit voort dat zij bevoegd zijn plaatsvervangende 

secretarissen te benoemen.

2 Proces

-

3 Communicatiestrategie

-
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