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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-728904351 DOS-2015-
0000284

Onderwerp

Herbenoeming gedeputeerde Economische Zaken als lid van de Raad van Toezicht van de

Stichting Biobased Delta 2019-2023

 
Advies

1 . Voor te dragen de gedeputeerde Adri Bom-Lemstra als lid van de Raad van Toezicht van de

Stichting Biobased Delta voor de periode 2019-2023.

2. Vast te stellen de brief aan de Stichting Biobased Delta betreffende de voordracht van

gedeputeerde Adri Bom-Lemstra als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting

Biobased Delta voor de periode 2019-2023. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het GS-besluit betreffende de voordracht van

gedeputeerde Adri Bom-Lemstra als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting

Biobased Delta voor de periode 2019-2023. 
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1 . GS-brief herbenoeming gedeputeerde Bom-Lemstra in de Raad van Toezicht

2. Lid GS-brief mevr. Bom-Lemstra Verklaring aanvaarding functie

3. Statuten Stichting Biobased Delta

4. Overzicht van nevenfuncties van gedeputeerde Bom-Lemstra 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 31 maart 2020 7 april 2020
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1 Toelichting voor het College

 

De stichting Biobased Delta is in juni 2014 opgericht, met als doel het stimuleren en versterken

van de biobased economy ontwikkeling in Zuidwest Nederland (Biobased Delta). Gedeputeerde

Bom-Lemstra, met biobased economy in portefeuille, is sinds 14 augustus 2015 lid van de Raad

van Toezicht van de Stichting Biobased Delta. De zittingstermijn van maximaal 4 jaar is echter

bereikt op 14 augustus 2019. De stichting heeft GS verzocht om gedeputeerde Bom-Lemstra voor

herbenoeming voor te dragen. Geadviseerd wordt om hiermee in te stemmen om verbinding met,

en toezicht op, de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Biobased Delta te houden.

 

Argumenten

Biobased economy is een speerpunt in ons Programma Zuid-Hollandse Economie. De provincie

Zuid-Holland investeert in de biobased economy en is een belangrijke aanjagende partij binnen

de Biobased Delta. Met de afvaardiging van de gedeputeerde Bom-Lemstra in de Raad van

Toezicht wordt enerzijds verbinding gehouden met de ontwikkeling van de biobased economy in

de regio en anderzijds toezicht gehouden op de uitvoering van het provinciaal beleid en de

realisatie van het uitvoeringsprogramma Biobased Delta. Tevens wordt de triple helix

samenwerking op dit thema gewaarborgd.

 

Kanttekeningen

De benoeming als lid van de Raad van Toezicht is voor een periode van 4 jaar en loopt dus

voorbij de huidige bestuursperiode. Bij het aantreden van een nieuw bestuur/en of een andere

gedeputeerde biobased economy is het aan te bevelen de invulling en bezetting van de functie te

heroverwegen.  

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: € 0,00. Het voorstel heeft geen financiële consequenties. Deelname aan

de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Programma: PZH levert aan de Stichting Biobased Delta een bijdrage van €242.000,- in de vorm

van een begrotingssubsidie.  

Financiële risico’s: € 0,00. Het voorstel heeft geen financiële consequenties. Deelname aan de

Raad van Toezicht is onbezoldigd.

 

Juridisch kader

 

De voordracht van de gedeputeerde Bom-Lemstra voor herbenoeming als lid van de Raad van

Toezicht is conform artikel 10van de Statuten van de Stichting Biobased Delta. 

 

- Een stichting kent geen deelnemers; om die reden is er ook geen formele bestuurlijke

band tussen de provincie en de stichting (zie ook de Beleidsnota verbonden partijen

2016-2019, onderdeel 3.4). Zitting nemen in het bestuur of een raad van toezicht van een

stichting geschiedt op persoonlijke titel. De provincie beschikt over een

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waarmee het aansprakelijkheidsrisico is

afgedekt.

- Volgens artikel 10 van de Statuten van de Stichting Biobased Delta is bepaald dat de

Stichting een Raad van Toezicht kent, die bestaat uit ten minste 1 1 personen, waaronder
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de gedeputeerde biobased economy van de betrokken provincies. 

- Mevrouw Bom-Lemstra is gedeputeerde biobased economy in de provincie Zuid-Holland

en is sinds 14 augustus 2015 lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Biobased

Delta. 

- De eerste benoemingstermijn van gedeputeerde Bom-Lemstra is geëindigd op 14

augustus 2019. 

- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op grond van artikel 10, lid 6, van de

Statuten, het recht een bindende voordracht te doen voor de volgende

benoemingstermijn van gedeputeerde biobased economy in de Raad van Toezicht. 

- Volgens artikel 10, lid, van de Statuten moet bij de voordracht vermeld worden: de

volledige naam van de voorgedragen persoon, haar leeftijd, haar nationaliteit, haar

woonplaats, alsmede haar beroep respectievelijk huidige functie en de betrekkingen die

zij bekleedt of die zij heeft bekleed, voor zover deze van belang zijn in verband met de

vervulling van haar taak als lid van de Raad van Toezicht. 

- Elke voordracht tot benoeming dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring

van de kandidaat dat zij een benoeming zal aanvaarden. 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Toekenning begrotingssubsidie aan de Stichting Biobased Delta voor het jaar 2020

(subsidieverlening op 24 december 2019). 

 

3 Proces

 

Verzending van de voordrachtsbrief volgt na het besluit in de vergadering van Gedeputeerde

Staten. 

 

4 Participatie

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Communicatie met betrekking tot de governance van de Stichting Biobased Delta vindt plaats via

de Stichting.

 


