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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-696872499 (DOS-2019-
0000225)

Onderwerp

Voordracht gedeputeerde Vermeulen voor zetel in IPO-Bestuur juni 2019

 
Advies

1 . Vast te stellen de voordracht van de heer Vermeulen als lid van het IPO-Bestuur namens
de provincie Zuid-Holland.

2. Vast te stellen de brief aan het IPO betreffende de voordracht van de heer Vermeulen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het GS-besluit. 

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
Voordracht IPO bestuur gedeputeerde Vermeulen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 juni 2019 18 juni 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Naar aanleiding van de nieuwe portefeuilleverdeling tussen de collegeleden van Gedeputeerde

Staten, zal gedeputeerde Vermeulen benoemd worden als lid van het IPO-Bestuur. Hiertoe is het

van belang dat hij voorgedragen wordt door het College van Gedeputeerde Staten en op 18 juni

hiertoe door de Algemene Vergadering van het IPO benoemd wordt. 

 

Financieel en fiscaal kader

n.v.t.

 

Juridisch kader

De voordracht ligt voor op grond van artikel 10 van Statuten Vereniging Het Interprovinciaal

Overleg (IPO). Artikel 10.2 stelt dat iedere provincie het recht heeft een bindende voordracht te

doen voor één zetel in het bestuur. De voordracht wordt opgemaakt door het College van

Gedeputeerde Staten (GS) van de betreffende provincie. Daarnaast stelt artikel 10.7 dat het recht

tot het doen van een voordracht aan een zetel verbonden blijft als deze vervolgens open valt.

 

De namens hun Staten opererende leden van de Algemene Vergadering van het Interprovinciaal

Overleg hebben de bevoegdheid (artikel 10 en 17 van de Statuten van het IPO) tot benoeming

van de leden van het IPO-Bestuur op basis van een bindende voordracht door de colleges van

GS.  

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 De recente portefeuilleverdeling binnen Gedeputeerde Staten.

 

3 Proces

 Verzending van de voordrachtsbrief volgt na besluit in de vergadering van Gedeputeerde Staten.

 

4 Participatie

 n.v.t. 

 

5 Communicatiestrategie

 

 

n.v.t.

 


