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Onderwerp 
Statenvoorstel aanbeveling vertrouwenscommissie herbenoeming cdK  
 
1. Beslispunten 

1. De heer L. Verbeek voor herbenoeming tot commissaris van de Koning van 
de provincie Flevoland positief aan te bevelen. 

2. Deze aanbeveling en het verslag van het gesprek dat de vertrouwenscom-
missie met de heer L. Verbeek d.d. 3 juli 2020 heeft gevoerd, conform 
artikel 61a Provinciewet, middels bijgevoegde brief met kenmerk 
2655445 ter kennisgeving te brengen van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 

3. In lijn met het mandaatbesluit door Provinciale Staten bij instelling van 
de vertrouwenscommissie d.d. 22 april 2020, de vertrouwenscommissie 
namens Provinciale Staten te belasten met de monitoring van de met de 
commissaris gemaakte afspraken in het kader van de te voeren klank-
bordgesprekken tijdens zijn komende ambtsperiode. 

 
2. Inleiding 
Op 22 april 2020 hebben uw Staten een vertrouwenscommissie belast met de 
voorbereiding van een aanbeveling inzake de herbenoeming van de commissaris 
van de Koning (zie bijlage 2, Statenbesluit 22 april 2020).  
De vertrouwenscommissie is hiertoe tweemaal bijeen geweest en heeft haar be-
vindingen besproken met de commissaris van de Koning d.d. 3 juli 2020 (zie bij-
lage 3, verslag gesprek vertrouwenscommissie met de commissaris van de Koning 
d.d. 3 juli 2020).  
 
3. Gevolgde werkwijze 
De commissie heeft met een achttal referenten gesprekken gevoerd.  
Tevens hebben als input gediend de reactie van de fracties op een schriftelijke 
uitvraag, de schriftelijke zelfreflectie van de commissaris, de verslagen van de in 
het verleden gehouden klankbordgesprekken met de commissaris en de verslagen 
van de vertrouwenscommissie bij de eerste herbenoeming in 2014. Tenslotte 
heeft de voorzitter van de commissie een gesprek gevoerd met de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
De commissie heeft genoemde informatie geduid en een gespreksleidraad opge-
steld voor het gesprek met de commissaris d.d. 3 juli 2020. 
Conform het mandaatbesluit van uw Staten, d.d. 22 april 2020, heeft de vertrou-
wenscommissie in genoemd gesprek afspraken met de commissaris gemaakt. 
De geformuleerde afspraken dienen te worden beschouwd als accentuering dan 
wel aanvulling op de bestaande profielschets en als opdracht voor een toekom-
stige ambtsperiode. 
Een nadere beschrijving van de gevolgde werkwijze en inhoud van gemaakte af-
spraken staan vermeld in het verslag van het gesprek tussen vertrouwenscommis-
sie en commissaris d.d. 3 juli 2020 (bijlage 3). 
 
4. Beoogd effect 
Te komen tot een aanbeveling inzake de herbenoeming van de commissaris van 
de Koning aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
5. Argumenten 
1.1 De positieve aanbeveling inzake de herbenoeming van de heer L. Verbeek tot 
commissaris van de provincie Flevoland, vindt haar onderbouwing in de bevindin-
gen van de vertrouwenscommissie. Samengevat is de commissie tot de conclusie 
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gekomen dat de heer L. Verbeek, gezien de “profielschets Commissaris van de Koning 2008”, de tus-
sentijds gevoerde klankbordgesprekken en het gesprek dat zij op 3 juli 2020 met de heer L. Verbeek 
heeft gevoerd, naar haar mening voor herbenoeming in aanmerking komt. 
Zij adviseert Provinciale Staten in te stemmen met een positieve aanbeveling aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
1.2 De aanbeveling inzake herbenoeming dient op grond van artikel 61a Provinciewet ter kennisge-
ving aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden gebracht, teneinde de 
herbenoeming bij Koninklijk Besluit te doen geschieden. 
1.3 Bij Statenbesluit d.d. 22 april 2020, is de vertrouwenscommissie gemandateerd eventuele gewij-
zigde eisen, naast de geldende profielschets, vast te stellen. Deze nadere eisen zijn verwoord in de 
vorm van afspraken voor een toekomstige ambtsperiode. Teneinde de continuïteit en monitoring  
van deze afspraken te waarborgen, wordt genoemde vertrouwenscommissie belast met het jaarlijks 
voeren van klankbordgesprekken met de commissaris namens Provinciale Staten.  
 
6. Kanttekeningen 
Het is van belang tot een tijdige aanbeveling te komen in verband met de door de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te nemen vervolgstappen, teneinde de herbenoeming op de 
vereiste datum van 1 november 2020 te effectueren.  

 
7. Vervolgproces 
Koninklijk Besluit en herbenoeming door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 
 
8. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

ter inzage 

1.Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in-
zake de aanbeveling voor herbenoeming commissaris van de Koning pro-
vincie Flevoland 

2655445 Bij griffie    

GEHEIM    

2.Besluit van Provinciale Staten d.d. 22 april 2020 inzake het instellen 
van een vertrouwenscommissie t.b.v. een aanbeveling voor herbenoe-
ming van de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland 

 Bij griffie 

       

3.Verslag van het gesprek tussen de vertrouwenscommissie en de com-
missaris van de Koning d.d. 3 juli 2020 

2638789 Bij griffie 

GEHEIM       
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