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1.

Beslispunten

1.

2.

2.

H.B. van Klompenburg te benoemen als plaatsvervangend burgerlid vanwege het ziekteverlof van mevrouw N.A.M. Visser;
Het eerdere besluit van 13 oktober 2021 tot samenstelling van de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en voor de
fractie D66 te doen luiden: H.B. van Klompenburg.

Korte toelichting op voorstel

In verband met het ziekteverlof van burgerlid mevrouw N.A.M. Visser en haar verzoek om 16 weken te mogen terugtreden als burgerlid van Provinciale Staten,
wordt u voorgesteld de heer H.B. van Klompenburg te benoemen in de vergadering van Provinciale Staten van 10 november a.s. In dit geval ziet de periode van
16 weken op 26 oktober 2021 – 16 februari 2022.
Elke fractie kan op basis van het Reglement van Orde een burgerlid aan de commissie laten deelnemen. Voorwaarde is dat deze kandidaat op de kandidatenlijst
van de betreffende fractie stond bij de laatstgehouden Statenverkiezingen van
maart 2019.
In geval van langdurige ziekte of zwangerschap van een burgerlid kan de fractie
voorzien in vervanging (artikel 11.7 RvO). Hierover wordt besloten door Provinciale Staten middels een voorstel dat naar analogie van de Kieswet is opgesteld.
Het verzoek van mevrouw Visser heeft ook gevolgen voor de samenstelling van
de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving.
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3.

Beoogd effect

Het betreft een benoeming conform uw eigen Reglement van Orde van Provinciale Staten Provincie Flevoland van 15 september 2021. Formalisering is afhankelijk van de verklaring van de commissie geloofsbrieven die uit uw midden wordt
samengesteld en de daarop volgende beëdiging. Met deze benoeming worden
eerdere gedane toelatings- en benoemingsbesluiten aangepast.
4. Bijlagen

Nieuwe samenstelling Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving
Voorzitters: de heer Smetsers en mevrouw Müller
Griffier: mevrouw de Ridder
CU: de heer Heng en de heer Schenk
PvdA: de heer De Jager en mevrouw Al-Obaidi
PvdD: mevrouw Kers
SP: mevrouw Müller en de heer Cocu
50PLUS: de heer Van Rooij
GL: mevrouw Boejhawan-Mangroo, de heer Ismaili Alaoui en de heer De Reus
DENK: de heer El-Boussaidi
SGP: de heer Bakker
PVV: de heer Kok, mevrouw Joosse
JA21: de heer Beenen, de heer Ransijn, mevrouw De Lely
FvD: de heer De Lange
GO: de heer Van den Berg
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D66: de heer Van Klompenburg
CDA: mevrouw Schotman
VVD: de heer Achtien, mevrouw Klijnstra, mevrouw Müller

Waarbij alle Staten- en burgerleden kunnen optreden als plaatsvervangend lid.

