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Onderwerp 
Instellen vertrouwenscommissie en Statenvoorstel Verordening op de Vertrou-
wenscommissie herbenoeming Commissaris van de Koning provincie Flevoland 
2020  
 
1. Beslispunten 

1. Vast te stellen de Verordening op de Vertrouwenscommissie Flevoland 
2020; 

2. In te stellen een vertrouwenscommissie belast met de herbenoeming van 
de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland; 

3. De vertrouwenscommissie als volgt samen te stellen en uit haar midden 
de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter te laten bepalen:  
H. Ismaili Alaoui (GroenLinks), A.M. Khedoe (DENK), H.R. Bogaards-Si-
monse (CDA), F.A. Achtien (VVD) en J.N. Simonse (SGP); 

4. Als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen, gedeputeerde 
J. de Reus; 

5. De “Profielschets commissaris van de Koning” zoals vastgesteld in de Pro-
vinciale Staten vergadering van 21 mei 2008 het toetsingskader te laten 
vormen waaraan de vertrouwenscommissie het functioneren van de com-
missaris toetst; 

6. De vertrouwenscommissie te mandateren eventuele gewijzigde eisen, 
naast de geldende profielschets, vast te stellen;  

7. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties door middel van 
bijgevoegde brief met kenmerk 2575702 te informeren over de besluiten 
onder 1 tot en met 6.  

 
2. Inleiding 
Op 27 januari 2020 heeft de heer L. Verbeek, op verzoek van en aan de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bevestigd herbenoemd te willen 
worden in zijn functie als commissaris van de Koning van de provincie Flevoland. 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 27 
januari 2020 uw adjunct-griffier verzocht de hiertoe benodigde procedure in wer-
king te stellen (bijlage 1). De procedure voor herbenoeming van de commissaris 
van de Koning is vastgelegd in de 'procedureregels herbenoeming commissaris van 
de Koning' (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1 februari 2002, bijlage 3).  
De juridische basis is artikel 61 Provinciewet. De procedure voor het herbenoe-
men van de commissaris van de Koning start met het vaststellen de 'verordening 
op de vertrouwenscommissie Flevoland 2020' en het instellen van een vertrou-
wenscommissie. De procedure vraagt verder om een kennisgeving aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, ten aanzien van het voorgenomen 
traject tot herbenoeming. De instelling van de vertrouwenscommissie en het 
vaststellen van de verordening vinden plaats in de Statenvergadering van 25 
maart 2020.  
Het Seniorenconvent heeft zich belast met de voorbereiding van genoemde be-
sluiten en de adjunct-griffier in haar vergadering van 15 januari 2020 verzocht de 
benodigde besluiten in concept op te stellen. 
 
3. Beoogd effect  
Te komen tot een eenduidige aanbeveling voor de herbenoeming van de commis-
saris van de Koning van de provincie Flevoland. 
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4. Argumenten 
Het eerste beslispunt beoogt de verordening vast te stellen waarmee de werkwijze en geheimhou-
dingsplicht van de commissie wordt vastgelegd. Met beslispunt 2 en 3 wordt beoogd het instellen 
van de vertrouwenscommissie en het benoemen van de leden. Beslispunt 4, het toevoegen van een 
lid van gedeputeerde Staten als adviseur, komt overeen met de wijze waarop de vertrouwenscom-
missie bij de benoeming in 2008 en herbenoeming in 2014 was samengesteld. Beslispunt 5 beoogt te 
bevestigen dat de vertrouwenscommissie zich bij het vormen van een oordeel over het functioneren 
van de commissaris, in beginsel baseert op de profielschets (bijlage 4). Beslispunt 6 legt vast dat er 
aanvullend, ruimte en gelegenheid bestaat om gewijzigde verwachtingen ten aanzien van de speci-
fieke rol en functie van de commissaris ten gevolge van ontwikkelingen in de provincie, te verwer-
ken tot aanvullende eisen op genoemde profielschets. Dit uitdrukkelijk in samenspraak met de com-
missaris. Deze mogelijkheid tot aanvulling is aangegeven in 'procedureregels herbenoeming commis-
saris van de Koning' (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1 februari 2002, bijlage 3).  
Het zevende beslispunt tenslotte beoogt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in 
kennis te stellen van de hierboven genoemde besluiten. 
 
5. Vervolgproces 
 
Procedurestappen  
Procedurestap Verantwoordelijke Datum 
Brief minister aan PS (via griffier) over in gang zetten 
herbenoeming cdK 

Minister 27-1-2020 

Voorbereidingen en bespreking uitgangspunten in Seni-
orenconvent  

Griffier/SC 15-1-2020 

Statenvoorstel Verordening vertrouwenscommissie en 
leden en voorzitter vertrouwenscommissie bespreken in 
Seniorenconvent  

Griffier/SC 26-2-2020 

Besluitvorming verordening en benoeming vertrouwens-
commissie in PS-vergadering 

PS 25-3-2020 

Besluitvorming PS met stukken sturen naar minister 
BZK 

Griffier 26-3-2020 

Bijeenkomst 1 vertrouwenscommissie met externe be-
geleider  

Vertrouwenscommissie 1-4-2020 

Gesprek (delegatie van) vertrouwenscommissie met mi-
nister van BZK 

Minister en vertrou-
wenscommissie 

8-4-2020 

Gesprekken met respondenten en maken van verslagen 
van gesprekken 

Vertrouwenscommissie April  

Bijeenkomst 2 vertrouwenscommissie met externe be-
geleider   

Vertrouwenscommissie 22-4-2020 

Concept verslag vertrouwenscommissie gereed (vast te 
stellen bij meerderheid van stemmen) 

Vertrouwenscommissie 6-5-2020 

Bespreken van het advies door vertrouwenscommissie 
met cdK 

Vertrouwenscommissie 11-5-2020 

Vaststellen verslag (bij meerderheid van stemmen door 
vertrouwenscommissie) 

Vertrouwenscommissie 11-5-2020 

Verzenden verslag vertrouwenscommissie naar PS Secretaris vertrou-
wenscommissie 

14-5-2020 

Bespreken verslag door Provinciale Staten met cdK in 
PS-vergadering 

PS en CdK 27-5-2020 

Opstellen aanbeveling door secretaris vertrouwenscom-
missie 

Secretaris vertrou-
wenscommissie 

28-5-2020 

Vaststellen aanbeveling door Provinciale Staten in PS-
vergadering 

PS 24-6-2020 
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Verzenden aanbeveling door Provinciale Staten naar 
minister van BZK 

Secretaris vertrou-
wenscommissie 

25-6-2020  

 
Ten behoeve van een correct en zorgvuldig verloop van de procedure, adviseert het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een gesprek tussen de minister en (een delegatie van) de 
vertrouwenscommissie, vroegtijdig in het proces. Hierin is reeds voorzien op 8 april 2020. 
In het geval van een positieve aanbeveling door Provinciale Staten, is het sluitstuk van de procedure 
dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de commissaris voor herbenoeming 
voor draagt bij de Koning. De Koning tekent het herbenoemingsbesluit, vervolgens tekent de minis-
ter. 
De beëdiging van de commissaris vindt uiterlijk 1 november 2020 plaats. 
 
6. Advies Seniorenconvent 26 februari 2020 
Hamerstuk voor de Statenvergadering van 25 maart 2020.  
 
7. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

1 Brief van de Minister van BZK d.d. 27 januari 2020  2552518 Bijgevoegd       

2 Antwoordbrief van de adjunct-griffier aan de minister van BZK d.d.  2575703 Bijgevoegd     

3 Procedureregels herbenoeming commissaris van de Koning , ministerie van BZK,  

1 februari 2002 

2564311 Bijgevoegd 

4 Profielschets commissaris der Koning 2008 d.d. 21 mei 2008 681675 Bijgevoegd 

5 Verordening op de Vertrouwenscommissie Flevoland 2020 2576618 Bijgevoegd 
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