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Onderwerp 

Benoeming van de heer F. Zevenbergen bij de DCMR en 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 

FBestuurlijke samenvatting van het voorstel

Op 16 juni 2021 hebben Provinciale Staten de heer F. Zevenbergen benoemd als gedeputeerde.

De heer Zevenbergen vervangt de heer F. Vermeulen. Hierdoor is het noodzakelijk gedeputeerde

Zevenbergen ook als lid van het algemeen bestuur van de DCMR en het Wegschap Tunnel

Dordtse Kil te benoemen.

De provincie Zuid-Holland neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen en een

coöperatie, waarin taken van de provincie worden behartigd. Afhankelijk van de bestuursorganen

van de provincie die de betreffende regelingen zijn aangegaan, benoemen deze organen de

provinciale vertegenwoordiger -al dan niet met een bindende voordracht- in het algemeen bestuur

van de verschillende regelingen.

Bij de DCMR en het Wegschap Tunnel Dordtse Kil is Provinciale Staten het bevoegde orgaan om

het lid van het algemeen bestuur te benoemen.

Inhoud

In gevallen waarin Provinciale Staten de leden van de algemene besturen benoemen, bestaat de 

keuze tussen het benoemen van Statenleden of van het college van Gedeputeerde Staten. In het 

kader van het beleidskader verbonden partijen hebben Provinciale Staten aangegeven in 

beginsel gedeputeerden tot lid van de algemene besturen te benoemen. Dit enerzijds vanuit de 

overweging dat gedeputeerden vanuit het AB van de regelingen zitting kunnen nemen in de 

dagelijkse besturen. En anderzijds vanuit een oogpunt van de verantwoordingsrelatie tussen de 

leden van de algemene besturen van de regelingen en de Staten

Proces

N.v.t.

Procedure 

Op 25 september 2019 (nr.7211) hebben Provinciale Staten de GS leden in de

gemeenschappelijke regelingen van de DCMR en het Wegschap Tunnel Dordtse Kil benoemd.

Op 19 mei 2021 hebben Provinciale Staten M. Stolk als vervanger van mw. A. Bom-Lemstra

benoemd.  

De heer F. Zevenbergen is benoemd als de opvolger van F. Vermeulen. Het is daarom wederom

noodzakelijk dat Provinciale Staten besluiten een nieuwe vertegenwoordiger te
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benoemen in zowel het algemeen bestuur van de DCMR als van het Wegschap Tunnel Dordtse

Kil.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 juni 2021, met het besluitnummer PZH-

2021-778233140;

 

Besluiten:

1. In te trekken, het besluit van Provinciale Staten d.d. 25 september 2019, nr. 7211, voor zover

het betreft de benoeming van gedeputeerde F. Vermeulen als lid van het algemeen bestuur

bij de DCMR en het Wegschap Tunnel Dordtse Kil;

2. Te benoemen gedeputeerde F. Zevenbergen als lid van het algemeen bestuur van de DCMR

en het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

 

Den Haag, 14 juli 2021 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:
Geen.

Den Haag, 29 juni 2021 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


