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Benoemingen in PS op 20 januari 2020
De Statengriffie stelt voor, gehoord het verzoek van de fractie van de Partij voor
de Vrijheid (PVV) en het seniorenconvent

29 januari 2020
Agendapunt

4
Lelystad

1. Beslispunten

1. De heer J.M. Keuter (PVV) toe te laten als vertegenwoordiger in Provinciale Staten in de vacature C.A. Jansen (PVV) en als lid van de Statencommissies die per 18 december 2019 zijn ingesteld;
2. De volgende leden te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie griffier: de heer G.J.C. Ransijn en mevrouw C.J. Schotman;
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2. Toelichting op voorstel

Benoemingen Partij voor de Vrijheid
De heer W. Boutkan, fractievoorzitter van de PVV heeft schriftelijk op 18 december 2019 aangegeven de heer J.M. (Jan Meindert) Keuter als Statenlid te willen
laten benoemen als gevolg van de recente benoeming van Statenlid de heer C.J.
Jansen als Tweede Kamerlid en zijn verzoek begin december gedaan daarmee te
willen terugtreden als Statenlid op 29 januari 2020.
Vanaf 29 mei 2019 was de heer J.M. Keuter burgerlid voor de fractie van de PVV.
Met zijn benoeming tot Statenlid komt een einde aan zijn burgerlidmaatschap.
Hij zal na een positief advies van de commissie van onderzoek uit de Staten over
de geloofsbrieven worden geïnstalleerd.
Werkgeverscommissie griffier
Provinciale Staten zijn bevoegd om de werkgeverstaken m.b.t. de Griffier te
mandateren aan een werkgeverscommissie uit haar midden.
De heer J.N. Simonse, tevens plaatsvervangend-voorzitter van uw Staten, is op 29
mei 2019 benoemd als lid van de werkgeverscommissie griffier. Om de commissie
compleet te maken – in totaal 3 leden en de commissaris van de Koning als adviseur - is onder meer in het Seniorenconvent van 15 januari 2020 gesproken over
de overige kandidaat-leden.
De taken van de commissie worden binnenkort vastgelegd in een verordening die
weldra aan u zal worden voorgelegd ter vaststelling.
Provinciale Staten zijn op grond van de Provinciewet werkgever van de Griffier.
De griffier is op zijn/haar beurt werkgever van het griffiepersoneel. In de Nederlandse raden en staten is het gangbaar de werkgeverstaken m.b.t. de Griffier te
mandateren aan een werkgeverscommissie. De taken van deze commissie zijn:
1. het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffier,
m.u.v. de in artikel 104 Provinciewet opgenomen rechtspositionele besluiten, inclusief het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
2. het doen van voorstellen aan PS omtrent door PS te nemen beslissingen omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de griffier;
3. het voeren van regelmatig (werk)overleg met de griffier over de voortgang van
de werkzaamheden, waarbij de voorzitter van de werkgeverscommissie eerste
aanspreekpunt is;
4. het voorbereiden en uitvoeren van overige tot het werkgeverschap van PS behorende taken en regelingen.
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Het verdient aanbeveling de werkgeverscommissie griffier te bemensen met 3 Statenleden, met een
spreiding over coalitie en oppositie. Een dergelijke bemensing is in raden en Staten gangbaar.
3. Beoogd effect

Met de toelatingen worden eerdere gedane benoemingsbesluiten aangepast en wordt voldaan aan
de wettelijke vereisten zoals van het RvO PS 2015.
4. Kanttekeningen

De taken en bevoegdheden van de werkgeverscommissie worden vastgelegd in een door Provinciale
Staten vast te stellen Verordening. De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) per 1 januari 2020, heeft enkele wijzigingen van de landelijke model Verordening tot gevolg.
Uw Staten zal zo spoedig mogelijk de geactualiseerde Verordening ter vaststelling worden voorgelegd. Vooruitlopend hierop, wordt voorgesteld een tweetal nieuwe leden te benoemen, teneinde de
lopende werkgeverstaken te kunnen uitvoeren.
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