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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-778424752 DOS-2018-

0002784

Onderwerp

Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College Gedeputeerde Staten juni 2021

Advies

1. Vast te stellen de portefeuilleverdeling naar aanleiding van het vertrek van de heer Floor

Vermeulen uit het College van Gedeputeerde Staten.

2. Vast te stellen de nieuwe portefeuille Geluid in de Rotterdamse haven en de bijbehorende

portefeuillehouder.

3. 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 met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de portefeuilleverdeling

mevrouw Baljeu als tweede portefeuillehouder Interbestuurlijk Toezicht op te nemen.

Bijlagen

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

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 juni 2021 29 juni 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. De heer Floor Vermeulen heeft per 18 juni jl. een

nieuwe functie als burgemeester van de gemeente Wageningen en vertrekt uit het College van

Gedeputeerde Staten. De heer Frederik Zevenbergen is op 16 juni jl. door Provinciale Staten

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

gewijzigd. 

De portefeuilles Verkeer en Vervoer, Bestuur en Maatschappij en Vergunningverlening worden

overgenomen door gedeputeerde Zevenbergen. De portefeuille IPO-Bestuur wordt overgenomen

door gedeputeerde Baljeu. Onderdeel van de portefeuilleverdeling is ook de waarneming van de

Commissaris van de Koning bij zijn afwezigheid door de gedeputeerden. Gedeputeerde Baljeu

neemt naar aanleiding van het vertrek van Floor Vermeulen het 1e loco CdK-schap over. Van de

CdK-portefeuilles Bestuurlijke Integriteit en Interbestuurlijk Toezicht is gedeputeerde Baljeu 2e

portefeuillehouder. Gedeputeerde Zevenbergen neemt het 2e portefeuillehouderschap van de

CdK-portefeuille Vlaams-Nederlandse Delta over.  

Ook wordt een nieuwe portefeuille toegevoegd aan het overzicht: Geluid in de Rotterdamse

Haven. Er is ingestemd met gedeputeerde Baljeu als portefeuillehouder en gedeputeerde

Zevenbergen als 2e portefeuillehouder vanuit zijn portefeuille Vergunningverlening. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Ambitie 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, PZH-2019-708012906 en PZH-2019-

711232211) . Na het vertrek van Adri Bom-Lemstra uit het college en de komst van Meindert

Stolk in het college in april 2021 is de portefeuilleverdeling gewijzigd (PZH-2021-773513662). 

In de GS-vergadering van 22 juni jl. is gesproken over de nieuwe portefeuilleverdeling van GS,

het 1e loco CdK-schap en de verdeling van de 2e portefeuillehouders van de CdK-portefeuilles

Interbestuurlijk Toezicht, Bestuurlijke Integriteit en Vlaams-Nederlandse Delta.

In de GS-vergadering van 18 mei jl. is gesproken over een nieuwe portefeuille Geluid in de

Rotterdamse Haven. Er is ingestemd met gedeputeerde Baljeu als portefeuillehouder met het

verzoek om de nieuwe portefeuille toe te voegen aan het overzicht. Tijdens de GS-vergadering
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van 22 juni jl. is besproken dat gedeputeerde Zevenbergen 2e portefeuillehouder is vanuit zijn

portefeuille Vergunningverlening.  

 

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. 

 


