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Provinciale Staten

Onderwerp

Statenvoorstel benoemingen
Provinciale Staten van Flevoland
- gelet op de Provinciewet
- gelet op het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015
- gelet op de statuten van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
- gelet op de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer
- gelet op de gemaakte afspraken in het Seniorenconvent d.d. 15 mei 2019

29 mei 2019
Agendapunt

Lelystad

Registratienummer

2414909

Statenvoorstel Statengriffie

1. Beslispunten

1. Als burgerleden te benoemen:
PVV: de heer J.M. Keuter
GroenLinks: mevrouw S.S. Boejhawan-Mangroo
PvdA: de heer A. Nessar
ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng
SP: de heer J. Cocu
50PLUS: mevrouw M. Reigwein
D66: mevrouw N.A.M. Visser
PvdD: de heer E.F. Puijk
SGP: de heer A.C. Hanse
DENK: de heer O. el Boussaidi
2. Te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten de
heer J.N. Simonse.
3. Te benoemen tot leden van de tijdelijke afvaardiging naar de Algemene
Vergadering van het IPO op 18 juni de heren J.N. Simonse en de heer T.
A. Smetsers
4. Te benoemen tot leden van tijdelijke afvaardiging naar de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer van medio juni de heren W. de Jager en
C.J. Kok
5. De volgende leden te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie Griffier: de heer J.N. Simonse
6. De benoemingen in te laten gaan op 29 mei 2019 en te laten duren tot de
Statenverkiezingen van maart 2023.
7. Eventuele tussentijdse vervanging van leden opnieuw aan het Seniorenconvent voor te leggen, waarbij de vervanger(s) in eerste instantie gezocht worden binnen dezelfde fractie als het vertrekkende lid (leden) van
een werkgroep of delegatie.
2. Eerdere behandeling

In het Seniorenconvent van 6 mei 2019 is stilgestaan bij de hierboven genoemde
benoemingen. Het seniorenconvent geeft aan:
a) Burgerleden:
voorstander te zijn van het werken met burgerleden (elke fractie mag 1 burgerlid
voordragen, indien deze op de lijst voor de statenverkiezingen staat). Indien het
vergadermodel daartoe aanleiding geeft, kan het aantal burgerleden opnieuw geagendeerd worden.
b) Leden Algemene Vergadering IPO:
Het Interprovinciaal Overleg kent per provincie twee leden voor de Algemene
Vergadering. Voor de eerste bijeenkomst van 18 juni (kennismaking en eerste AV)
wordt vooralsnog een tijdelijke afvaardiging gestuurd, tenzij de Staten het eerder over een definitieve voordracht eens worden. De tijdelijke afvaardiging bestaat uit de heren J.N. Simonse en T.A. Smetsers.
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c) Leden programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
De Programmaraad heeft per deelnemende provincie drie leden. Voor de eerstvolgende bijeenkomst
in juni/juli 2019, wordt vooralsnog een tijdelijke afvaardiging gestuurd, tenzij de Staten het eerder
over een definitieve voordracht eens worden. De heren W. de Jager en C.J. Kok worden hiervoor
gepolst en hebben inmiddels ingestemd.
d) vice-voorzitter Provinciale Staten: de heer Sjaak Simonse wordt voorgedragen. De heer Simonse
wordt daarmee tevens lid van de werkgeverscommissie.
e) de overige benoemingen worden het volgende seniorenconvent op 10 juli of eerder besproken.
3. Korte toelichting op voorstel

Burgerleden:
Op grond van artikel 10 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland beslissen uw
Staten over het maximale aantal burgerleden dat een fractie voor benoeming kan voordragen.
Usance tot nu toe, is dat iedere fractie maximaal een burgerlid voordroeg.
Het burgerlid dient als kandidaat geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een politieke partij zoals die luidde ten tijde van de Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Burgerleden leggen de eed of
belofte af voorafgaand aan het moment van deelname aan commissies (beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten).
Plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten
Wat zegt ons RvO en de provinciewet?
Artikel 4. Voorzitter en Plaatsvervangend voorzitter der Staten
1. De Staten hebben een Voorzitter, die belast is met het voorzitten van de vergadering conform de
wet en dit reglement.
2. De Staten hebben een plaatsvervangend voorzitter, te benoemen door en uit de Staten overeenkomstig artikel 75 provinciewet.
Artikel 75 Provinciewet meldt in lid 2 over kortdurende vervanging in Provinciale Staten: Het voorzitterschap van Provinciale Staten wordt bij verhindering of ontstentenis van de commissaris waargenomen door het langstzittende lid van Provinciale Staten. Indien meer leden van Provinciale Staten even lang zitting hebben, dan vindt de waarneming van het voorzitterschap plaats door het oudste lid in jaren van hen. Provinciale Staten kunnen een ander lid van Provinciale Staten met de
waarneming van het voorzitterschap belasten.
Takenpakket
Tot de vergader technische/formele taken behoren: het voorzitten van de vergadering van Provinciale Staten en het voorbereiden van de agenda van de Statenvergaderingen (bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter).
Werkgeverscommissie
Verder is de plaatsvervangend-voorzitter van Provinciale Staten lid van de werkgeverscommissie
Statengriffier. De taken van deze commissie worden vastgelegd in een verordening welke zo spoedig
mogelijk aan uw Staten wordt voorgelegd ter vaststelling.
Uw staten wordt voorgesteld de langstzittende tevens nestor van Provinciale Staten de heer J.N.
Simonse voor te dragen voor benoeming tot plaatsvervangend-voorzitter aan Provinciale Staten.
Interprovinciaal Overleg (IPO)
De algemene ledenvergadering van de Vereniging Interprovinciaal Overleg bestaat uit delegaties van
Statenleden uit elke provincie: twee Statenleden per provincie. De algemene vergadering komt enkele malen per jaar bijeen. De IPO-vereniging kent een algemene vergadering en een bestuur. De
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algemene vergadering van de vereniging heeft alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. In ieder geval heeft de algemene vergadering de volgende taken en bevoegdheden:
- het goedkeuren van jaarplan, begroting en meerjarenbegroting;
- het goedkeuren van de rekening en verantwoording van het bestuur;
- het nemen van een besluit tot het wijzigen van de statuten en ontbinding van de vereniging.

Meer informatie treft u in de bijlage 1.
Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Op grond van art. 79a Provinciewet kunnen Provinciale Staten een Rekenkamer instellen. De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het
provinciebestuur gevoerde beleid. Als onderdeel van deze dualisering zijn provincies vanaf 2005 verplicht een Rekenkamer in te stellen. De vier Randstadprovincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht
en Zuid-Holland spraken zich uit voor één gezamenlijke rekenkamer: de Randstedelijke
Rekenkamer.
Deze overeenkomst is vastgelegd in een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling. De doelstelling
van de Randstedelijke Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het provinciaal bestuur en de daarmee verbonden organen en het versterken van de publieke verantwoording. De programmaraad handelt op basis van de Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer.
De benoeming van een afvaardiging in de Programmaraad is gebaseerd op de Gemeenschappelijke
Regeling Randstedelijke Rekenkamer 2014. De Randstedelijke Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken en laat zich hierin adviseren door de programmaraad, bestaande uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies. Daarnaast vormt de programmaraad de schakel
tussen Provinciale Staten en de Rekenkamer.
Flevoland komt met 3 nieuwe leden in de Programmaraad; ook bij de andere drie provincies is dat
het geval.
Meer informatie treft u in de bijlage 2.
Werkgeverscommissie griffier
In het Reglement van orde artikel 8 wordt invulling gegeven aan de Werkgeverscommissie griffier:
1. De Staten leggen de wijze waarop zij invulling geven aan de werkgeverstaak jegens de griffier
vast in een ‘verordening werkgeverscommissie Statengriffier’.
2. De leden van de werkgeverscommissie bestaan uit een afvaardiging van het seniorenconvent en
worden door de Staten benoemd.
De plaatsvervangend-voorzitter van Provinciale Staten is lid van de werkgeverscommissie Statengriffier. De taken van deze commissie zijn vastgelegd in een verordening welke zo spoedig mogelijk
aan uw Staten wordt voorgelegd ter vaststelling.
4. Beoogd effect
1. Het invullen van de positie van plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten van Flevoland
2. Het invullen van de vacatures in diverse werkgroepen/delegaties
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5. Bijlagen
Naam stuk:

Bijlage 1 Algemene vergadering IPO
Bijlage 2 Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
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