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Onderwerp

Wijziging portefeuilleverdeling verbonden partijen

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
Aan uw Staten is voorgelegd het voorstel om mevr. Baljeu te benoemen tot gedeputeerde van de
Provincie Zuid-Holland. Zij neemt in dat geval de portefeuille van dhr. Van der Sande over.
Met de benoeming van een nieuwe gedeputeerde is het noodzakelijk om de nieuwe
gedeputeerde bij een aantal gemeenschappelijke regelingen te benoemen als lid van het
Algemeen Bestuur (AB). Voor zover Provinciale Staten op dat punt mede bevoegd zijn naast GS,
voorziet het onderhavige besluit daarin.
Tevens wordt u geïnformeerd over de bestuursleden en portefeuilleverdeling Verbonden Partijen
van het College na het aantreden van mevr. Baljeu.
Inhoud
De provincie Zuid-Holland neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, waarin
detaken van de provincie worden behartigd. Afhankelijk van de bestuursorganen van de provincie
die de betreffende regelingen zijn aangegaan, benoemen Provinciale Staten of GS de leden, die
namens de provincie zitting hebben in het AB van de verschillende regelingen.
In gevallen waarin Provinciale Staten mede de leden van de algemene besturen benoemen,
bestaat de keuze tussen het benoemen van Statenleden of van het college van Gedeputeerde
Staten. In het kader van het beleidskader verbonden partijen hebben Provinciale Staten
aangegeven in beginsel gedeputeerden tot lid van de algemene besturen te benoemen. Dit
enerzijds vanuit de overweging dat gedeputeerden vanuit het AB van de regelingen zitting
kunnen nemen in de dagelijkse besturen. En anderzijds vanuit een oogpunt van de
verantwoordingsrelatie tussen de leden van de algemene besturen van de regelingen en de
Staten.
Proces
De in de bijlage opgenomen overzichtslijst met bestuursleden en portefeuilleverdeling Verbonden
Partijen is geactualiseerd mede in verband met het vertrek van gedeputeerde Van der Sande en
de vervanging door de nieuwe gedeputeerde Baljeu ingaande 13 september 2017. Verder is een
actualisatie doorgevoerd vanwege liquidatie, beëindiging lidmaatschap en oprichting nieuwe
verbonden partijen.
Procedure
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Aan het begin van deze collegeperiode hebben GS/PS vastgesteld welke bestuurlijke overleggen
er zijn bij de provinciale verbonden partijen en welke (plaatsvervangende) portefeuillehouders
hier namens GS/PS zijn aangewezen om aan de bestuurlijke vergaderingen deel te nemen (zie
kolom AB/ AvA en kolom DB van de bijlage).
Tevens is aan het begin van deze collegeperiode een lijst met de Portefeuilleverdeling (en 2e
rapporteurschap) Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland 2015-2019 vastgesteld (zie
laatste kolom van de bijlage).
Bij een aantal (publieke) verbonden partijen is Provinciale Staten op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen mede bevoegd om de leden voor het Algemeen Bestuur te
benoemen.
In alle gevallen hebben Gedeputeerde Staten besloten om de bestuurstaken en portefeuilles van
gedeputeerde Van der Sande bij de huidige verbonden partijen door gedeputeerde Baljeu over te
laten nemen. Met uitzondering van de DCMR, waar gedeputeerde Vermeulen is voorgedragen
als lid Dagelijks Bestuur. De doorgevoerde wijzigingen zijn onder het voorbehoud dat Provinciale
Staten met het onderhavige besluit accoord gaat.
Na besluitvorming zal de overzichtslijst met bestuursleden en portefeuilleverdeling Verbonden
Partijen als standaard worden gehanteerd voor de huidige verbonden partijen. De doorgevoerde
wijzigingen in de benoemingen zullen worden doorgegeven aan de verbonden partijen.
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Ontwerp-Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 augustus 2017, met het besluitnummer
PZH-2017-611522502;
Gelet op het artikel 13 jo. 52 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten:

I. In te trekken, het besluit van Provinciale Staten dd. 27 mei 2015, nr. 6800,
strekkende tot benoeming van leden van Gedeputeerde Staten tot lid of plaatsvervangend
lid van algemeen besturen van verschillende gemeenschappelijke regelingen.
II. De leden van Gedeputeerde Staten overeenkomstig het gestelde in onderstaand schema
te benoemen tot lid of plaatsvervangend lid van het algemene bestuur van de genoemde
gemeenschappelijke regelingen:

Gemeenschappelijke regeling
Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
Recreatieschap IJsselmonde
Recreatieschap Midden-Delfland
Recreatieschap Rottemeren

Parkschap Hollandse Biesbosch
Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Zuidwestelijke Delta
Omgevingsdienst DCMR

Wegschap Dordtse Kil
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Lid
J.F. Weber
J. Baljeu
F. Vermeulen
J. Baljeu
A.W. Bom - Lemstra
J. Baljeu
J.F. Weber
J. Baljeu
R.A. Janssen
J. Baljeu
J.F. Weber
J.F. Weber
J.F. Weber
J. Baljeu
J.F. Weber
R.A. Janssen
J. Baljeu
F. Vermeulen
F. Vermeulen
J. Baljeu

Plv. lid
R.A. Janssen
A.W. Bom - Lemstra
R.A. Janssen
A.W. Bom - Lemstra
F. Vermeulen
J.F. Weber
R.A. Janssen
A.W. Bom - Lemstra
A.W. Bom - Lemstra
F. Vermeulen
J. Baljeu
A.W. Bom - Lemstra
J. Baljeu
J.F. Weber
A.W. Bom - Lemstra
R.A. Janssen
A.W. Bom - Lemstra
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Den Haag, 13 september 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,
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Bijlagen:
Bestuursleden en Portefeuilleverdeling Verbonden Partijen versie 21 augustus 2017.docx

Den Haag, 29 augustus 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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