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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-773513662 DOS-2018-

0002784

Onderwerp

Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College Gedeputeerde Staten april 2021

Advies

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

Bom-Lemstra uit het College van Gedeputeerde Staten en de benoeming van de heer

Meindert Stolk in 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 conform advies

Bijlagen

1. Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland – april 2021

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 april 2021 12 april 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Bij het aantreden van het College van Gedeputeerde Staten in 2019 is de portefeuilleverdeling

(inclusief 2e portefeuillehouders) vastgesteld. Mevrouw Adri Bom-Lemstra heeft inmiddels een

nieuwe functie als voorzitter van Glastuinbouw Nederland aanvaard en vertrekt uit het College

van Gedeputeerde Staten. De heer Meindert Stolk is op 7 april 2021 door Provinciale Staten

benoemd in het College van Gedeputeerde Staten. De portefeuilleverdeling wordt daarom

gewijzigd.

De portefeuille Economie: Greenports en innovatie, Landbouw, Toezicht en handhaving, Bodem

en Gezond en veilig wordt overgenomen door de heer Stolk. Onderdeel van de

portefeuilleverdeling is ook de waarneming van de Commissaris van de Koning bij zijn

afwezigheid door de gedeputeerden.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

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

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

 

In september en oktober 2019 heeft het College van Gedeputeerde Staten de eerdere

portefeuilleverdeling vastgesteld: PZH-2019-712165516 (DOS-2018-

0002784), PZH-2019-708012906 (DOS-2018-0002784) en PZH-2019-711232211 (DOS-2018-

0002784).

 

3 Proces

 N.v.t. 

 

4 Participatie en rolneming

 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.

 


