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Procedure herbenoeming commissaris van de Koning provincie
Flevoland, de heer L. Verbeek
Geachte mevrouw Ollongren,
In reactie op de brief van uw waarnemer drs. R.W. Knops van 27 januari 2020, waarbij deze aangaf
dat de herbenoeming van de heer L. Verbeek als commissaris van de Koning per 1 november 2020
aan de orde is, kan ik u als volgt berichten.
Provinciale Staten van de provincie Flevoland hebben op 22 april 2020 de “verordening op de
vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning provincie Flevoland 2020”
vastgesteld. De betreffende verordening is voor uw informatie bijgevoegd.
Tevens hebben Provinciale Staten de navolgende besluiten genomen:
1. In te stellen een vertrouwenscommissie belast met de herbenoeming van de commissaris
van de Koning van de provincie Flevoland;
2. 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-Simonse (CDA), F.A.
Achtien (VVD) en J.N. Simonse (SGP);
3. Als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen, gedeputeerde J. de Reus;
4. De “Profielschets commissaris van de Koning” zoals vastgesteld in de Provinciale Staten
vergadering van 21 mei 2008 het toetsingskader te laten vormen waaraan de
vertrouwenscommissie het functioneren van de commissaris toetst;
5. De vertrouwenscommissie te mandateren eventuele gewijzigde eisen, naast de geldende
profielschets, vast te stellen;
Over het tijdpad met betrekking tot de processtappen, is overleg gevoerd met uw ministerie. Ten
gevolge van de Corona crisis en het feit dat de vertrouwenscommissie enkel fysiek in overleg kan
treden vanwege de vereiste geheimhouding en zorgvuldigheid, vindt nadere afstemming met uw
ministerie over genoemd tijdpad plaats. De aangevangen procedure zal evenwel leiden tot een
tijdige aanbeveling ten aanzien van de herbenoeming.
Hoogachtend,
Adjunct statengriffier provincie Flevoland,
drs. P.C. Liedekerken
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