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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-694959238 (DOS-2019-
0003780)

Onderwerp

Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College Gedeputeerde Staten juni 2019

 
Advies

1 . Vast te stellen de portefeuilleverdeling naar aanleiding van het vertrek van 

dhr. R.A. Janssen uit het College van Gedeputeerde Staten.

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
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- bij ‘MRDH’ dhr. Smit als 2e portefeuillehouder op te nemen;
- bij ‘IRP Goeree-Overflakkee’ dhr. Smit als 1 e portefeuillehouder op te nemen;
- Bij ‘Europa en internationaal beleid’ dhr. Smit als 2e portefeuillehouder op te nemen..

Bijlagen
- Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten versie juni 2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11  juni 2019 7 juni 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Portefeuilleverdeling en waarneming CdK

Bij het aantreden van het College van Gedeputeerde Staten is de portefeuilleverdeling

vastgesteld. In verband met het vertrekvan dhr. Janssen vanwege zijn beëdiging als lid van de

Eerste Kamer, wordt de portefeuilleverdeling gewijzigd. Onderdeel van de portefeuilleverdeling is

ook de waarneming van de Commissaris van de Koning bij zijn afwezigheid door de

gedeputeerden.  

 

Financieel en fiscaal kader

Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

Juridisch kader

De portefeuilleverdeling wordt door GS vastgesteld en betreft de werkverdeling van het College.

Juridisch gezien blijft de collegiale verantwoordelijkheid bestaan.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

N.a.v. de terugtreding van dhr. J.F. Weber uit het college van Gedeputeerde Staten is de

portefeuilleverdeling gewijzigd vastgesteld op 14 mei 2019 – ‘Portefeuilleverdeling na wijziging

samenstelling College Gedeputeerde Staten mei 2019, PZH-2019-692652302 (DOS-2019-

0003780)’

 

N.a.v. de aantreding van mevrouw Baljeu tot het college van Gedeputeerde Staten, in verband

met het vertrek van dhr. Van der Sande, is de portefeuilleverdeling gewijzigd vasgesteld op 

19 september 2017 – ‘Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College GS, PZH-2017-

610275157 (DOS-2015-0003886)’

 

3 Proces

 N.v.t.

 

4 Participatie

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

In het kader van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 worden het besluit en

de stukken na vaststelling door GS op de provinciale website gepubliceerd. 


