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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-764063224

DOS-2015-0005387

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 974 - Çelik (DENK) inzake rol externe rapporteur

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten geïnformeerd worden

over het behandelvoorstel van de motie 974 Çelik (DENK) – rol externe rapporteur.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van de motie 974 Çelik

(DENK) – rol externe rapporteur.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS-brief aan Provinciale Staten inzake behandelvoorstel motie 974 Çelik (DENK) – rol

externe rapporteur.
2. Motie 974 Çelik (DENK) – rol externe rapporteur

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 februari 2021 2 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 16 december 2020 is bij de bespreking van het

Warmtedossier een motie aangenomen van de heer Çelik (DENK) inzake de rol van de externe

rapporteur die vanuit Provinciale Staten is aangesteld. In deze motie wordt het College van

Gedeputeerde Staten gevraagd om ervoor te zorgen dat de externe rapporteur over alle stukken

beschikt die hij nodig heeft om zijn rol zoals deze is beschreven door Provinciale Staten goed uit

te voeren.

Door middel van deze brief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de inzet van

Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie om aan dit verzoek tegemoet te komen.

Voor een verdere verduidelijking van de inzet van Gedeputeerde Staten en de ambtelijke

organisatie inzake de uitvoering van deze motie wordt verwezen naar bijgevoegde GS-brief aan

Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Niet van toepassing.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op basis van de Regeling Projecten Zuid-Holland heeft Provinciale Staten op 3 juni 2020 besloten

                       te benoemen tot rapporteur project Leiding over Oost (LoO) voor de

periode van 3 juni 2020 tot aan het moment dat voor LoO de aanmerking als groot project komt te

vervallen.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 23 september 2020 is de rol van de rapporteur

enigszins veranderd, als gevolg van het aannemen van motie 943 (Braam PVV, Van Hemert

VVD). In deze motie is aandacht gegeven aan de naam van het Project, het werkgebied van de

Rapporteur en het aantal voortgangsrapportages.

Gedeputeerde Baljeu heeft bij het aannemen van zowel motie 943 als motie 974 aan Provinciale

Staten aangegeven dat Gedeputeerde Staten de rapporteur zo goed mogelijk zal ondersteunen in

zijn werk.

3 Proces

 

Het behandelvoorstel is binnen de vakafdeling besproken en afgestemd met gedeputeerden

Baljeu en Potjer. Ook is er in aanloop naar de behandeling in de vergadering van Gedeputeerde

Staten contact geweest met de rapporteur, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Na vaststelling van de
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brief door Gedeputeerde Staten zal deze ter informatie aan Provinciale Staten worden

toegezonden.

4 Participatie en rolneming

 

In het kader van deze motie en het aanwijzen van het warmtedossier als Project in de zin van de

Regeling Projecten Zuid-Holland zal er ambtelijk regelmatig contact zijn met de rapporteur, de

heer Langelaar.

5 Communicatiestrategie

Niet van toepassing.


