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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-611522502 (DOS-2013-

0010889)

Contact

ing. H.H.A. Hermanns

070 - 441 78 56

hha.hermanns@pzh.nl

Onderwerp:

Wijziging provinciale bestuursleden en portefeuilleverdeling verbonden partijen

Publiekssamenvatting:

Provinciale Staten zijn voorgesteld op 13 september 2017 te besluiten mevr. Baljeu te benoemen 

tot gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Zij neemt in dat geval de portefeuille van dhr. 

Van der Sande over. Om deze portefeuilleverdeling goed te regelen is besloten de overzichtslijst 

met de provinciale bestuursleden bij verbonden partijen en de portefeuilleverdeling verbonden 

partijen voorafgaande aan haar benoeming vast te stellen. Aan de Staten wordt een voorstel 

voorgelegd om mevrouw Baljeu in een aantal van deze verbonden partijen formeel te benoemen 

als (plaatsvervangend) lid van het Algemeen Bestuur. 

Advies:

1.Vast te stellen de gewijzigde overzichtslijst bestuurleden en portefeuilleverdeling verbonden 

partijen onder voorbehoud dat de Staten instemmen met de wijziging van de benoemingen van 

de gedeputeerden als (plaatsvervangend) lid in het Algemeen Bestuur bij een aantal van deze 

verbonden partijen; 

2.Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de Staten worden verzocht de wijziging van de 

benoemingen van de gedeputeerden als (plaatsvervangend) lid in het Algemeen Bestuur bij een 

aantal verbonden partijen vast te stellen;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over de portefeuilleverdeling verbonden 

partijen na de wijziging van de samenstelling van het College van Gedeputeerde Staten.

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de vermelding van de Stichting 
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) te verwijderen indien deze niet meer actueel is en de 
eerste zin van de publiekssamenvatting en het Statenvoorstel aan te passen in die zin dat de 
Staten gevraagd worden de nieuwe gedeputeerde te benoemen.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: ing. H.H.A. Hermanns Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kenter, IA 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

De bestuurstaken van gedeputeerde Van der Sande bij verbonden partijen en de bijbehorende 

portefeuilles worden conform advies vrijwel allemaal overgedragen aan gedeputeerde Baljeu met 

uitzondering van de DCMR. Voor het invullen van het lidmaatschap Dagelijks Bestuur DCMR 

worden de bestuurstaken overgedragen aan gedeputeerde Vermeulen.

Provinciale Staten zijn mede verantwoordelijk voor de benoeming van de gedeputeerde Baljeu in 

de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen waaraan zowel Provinciale Staten als 

Gedeputeerde Staten deelnemen. Deze staan in het Statenvoorstel gespecificeerd. Voor wat 

betreft deze benoemingen is de door GS vastgestelde overzichtslijst met provinciale 

bestuursleden en portefeuilleverdeling verbonden partijen onder voorbehoud dat Provinciale 

Staten daarmee instemmen.

Financieel en fiscaal kader:

Geen

Juridisch kader:

Artikel 13 jo. 52 Wet gemeenschappelijke regelingen. 

2 Proces

Met het aantreden van mevr. Baljeu in plaats van dhr. Van der Sande is het nodig om de 

overzichtslijst provinciale bestuursleden en portefeuilleverdeling verbonden partijen te 

actualiseren. Verder is een actualisatie doorgevoerd vanwege liquidatie, beëindiging 

lidmaatschap en oprichting nieuwe verbonden partijen.

Het Statenvoorstel wordt aan de Staten aangeboden. 

3 Communicatiestrategie

Provinciale Staten worden met het Statenvoorstel geïnformeerd over de provinciale bestuursleden 

en portefeuilleverdeling verbonden partijen. Voor wat betreft een aantal gemeenschapplijke 

regelingen wordt daarbij instemming gevraagd voor de benoeming van gedeputeerde Baljeu in de 

besturen van deze gemeenschappelijke regelingen.
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