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Onderwerp:
Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College GS
Publiekssamenvatting:
Op 13 september 2017 is mevrouw Jeannette Baljeu door Provinciale Staten benoemd tot
gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Zij neemt de portefeuille van dhr. Van der Sande
over. Om deze portefeuilleverdeling goed te regelen is besloten de gewijzigde portefeuilleindeling
vast te stellen. De Staten worden van deze wijziging in kennis gesteld.
Advies:
1. Vast te stellen de portefeuilleverdeling naar aanleiding van de benoeming van mevr. J. Baljeu
in het College van GS;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over de portefeuilleverdeling na de
wijziging van de samenstelling van het College van Gedeputeerde Staten.
Besluit GS:
Gewijzigd vastgesteld. Bepaald dat het onderwerp “Media” valt onder de portefeuille van
gedeputeerde Vermeulen. Bepaald dat het onderwerp “toekomstagenda” valt onder de
portefeuille van gedeputeerde Baljeu.Overigens wordt in het voor kennisgeving meegezonden
overzicht van bestuurlijke overleggen de afvaardiging in het IPO-bestuur toegevoegd aan de
portefeuille van gedeputeerde Janssen en het voorzitterschap (toerbuurt) van de regionale
spoortafel en voorzitterschap BAG Blankenbergtunnel aan de portefeuille van gedeputeerde
Vermeulen.
Bijlagen:
- Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten
- Overzicht bestuurlijke overleggen (tkn)
- Memo Kamers voor administratief beroep en Belemmeringenwet Privaatrecht (tkn)

1/3

PZH-2017-610275157 dd. 19-09-2017

1 Toelichting voor het College
Portefeuilleverdeling en waarneming CdK
Bij het aantreden van dit College van GS is de portefeuilleverdeling vastgesteld. Dhr. Van der
Sande is onlangs afgetreden wegens het aanvaarden van de benoeming tot dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Mevr. Baljeu is op 13 september 2017 door Provinciale
Staten benoemd in het College van GS. De portefeuille Financiën en P&O wordt ongewijzigd
overgenomen door mevr. Baljeu.
Onderdeel van de portefeuilleverdeling is de waarneming van de Commissaris van de Koning bij
zijn afwezigheid, door de gedeputeerden. Het voorstel is dhr. Vermeulen in plaats van dhr. Van
der Sande aan te wijzen als 1e waarnemend Cdk, en mevr. Baljeu aan te wijzen als 5e
waarnemend CdK.
Overige onderwerpen mbt portefeuille Financiën en P&O
In het constituerend beraad (bij de start van het huidige College) op 2 juni 2015 zijn de volgende
punten met betrekking tot de portefeuille Financiën en P&O aan de orde geweest. Deze
verantwoordelijkheden gaan over op mevr. Baljeu.
IPO bestuurlijke adviescommissies en portefeuillehoudersoverleggen:
Voor de portefeuille Financiën is er vanuit IPO een portefeuillehoudersoverleg.
Bestuurlijke overleggen:
In bijgaand overzicht zijn de bestuurlijke overleggen opgenomen die op basis van de
portefeuilleverdeling zijn toegedeeld aan de gedeputeerden.
Kamers voor Administratief beroep:
In het constituerend beraad is afgesproken om de leden in de kamers voor administratief beroep
op portefeuille te benoemen, zodat er bij wisselingen geen nieuwe benoeming nodig is. Op basis
van die afspraak is de portefeuillehouder Financiën en P&O benoemd tot voorzitter van Kamer II.
In bijgevoegd Memo is nadere informatie opgenomen.
Het voorstel over de benoemingen in de Verbonden partijen heeft u reeds op 29 augustus 2017
vastgesteld en is aan Provinciale Staten toegezonden.
Financieel en fiscaal kader:
Geen
Juridisch kader:
De portefeuilleverdeling wordt door GS vastgesteld en betreft de werkverdeling van het College.
Juridisch gezien blijft de collegiale verantwoordelijkheid bestaan.
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2 Proces
Op 2 juni 2015 is de portefeuilleverdeling door het College vastgesteld. Met het aantreden van
mevr. Baljeu in plaats van dhr. Van der Sande is de portefeuilleverdeling geactualiseerd.
3 Communicatiestrategie
Geen bijzonderheden. Het aantreden van mevr. Baljeu is reeds op de website van de provincie
bekendgemaakt.
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