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Agendapunt

1.

Beslispunten

1.

2.
3.
4.

2.

De heer C.A. Jansen (PVV) toe te laten als plaatsvervangend lid van Provinciale Staten voor een periode van 16 weken vanwege het ziekteverlof
van Statenlid de heer J.M. Keuter;
Het eerdere besluit van 15 september 2021 tot samenstelling van de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor de
fractie PVV te doen luiden: de heer C.A. Jansen;
De heer C.A. Kielen te benoemen tot burgerlid voor de PvdD in de vacature van mevrouw M. Veenstra;
Het eerdere besluit van 15 september 2021 tot samenstelling van de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor de
fractie PvdD te doen luiden: de heer C.A. Kielen.

Korte toelichting op voorstel

Ziekteverlof
In verband met het ziekteverlof van Statenlid de heer J.M. Keuter en zijn verzoek
om 16 weken te mogen terugtreden als lid van Provinciale Staten, wordt u voorgesteld in de vergadering van Provinciale Staten op 13 oktober a.s. de heer C.A.
Jansen toe te laten. In dit geval ziet de periode van 16 weken op 23 september
2021 tot 14 januari 2022.

Statenvoorstel Statengriffie

Benoeming burgerlid fractie PvdD
Elke fractie kan op basis van het Reglement van Orde een niet-Statenlid voordragen om als burgerlid aan de commissies laten deelnemen. Voorwaarde is dat
deze kandidaat ook op de kandidatenlijst bij de laatstgehouden Statenverkiezingen stond vermeld. Daarmee worden de spelregels van het eigen Reglement van
Orde toegepast.
Op 15 september 2021 heeft burgerlid M. Veenstra schriftelijk aan de voorzitter
van Provinciale Staten mededeling gedaan te zullen stoppen als burgerlid voor
de fractie PvdD. De fractie PvdD heeft schriftelijk aangegeven, nu mevrouw M.
Veenstra gestopt is als burgerlid, de heer C.A. Kielen als nieuw burgerlid te willen
benoemen.
De verzoeken van de heer Keuter en mevrouw Veenstra heeft ook gevolgen voor
de verdeling in de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid.
3.

Beoogd effect

Het betreft een toelating en een benoeming conform de Kieswet en uw eigen Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland van 15 september 2021.
Ten aanzien van de toelating van de heer C.A. Jansen wordt de procedure tevens
afgestemd met het Centraal Stembureau te Lelystad overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Formalisering is afhankelijk van de stukken van het Centraal
Stembureau en de verklaring van de commissie geloofsbrieven die uit uw midden wordt samengesteld. Met deze toelating en benoeming worden eerder gedane toelatings- en benoemingsbesluiten aangepast.
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4. Bijlagen

Nieuwe samenstelling Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid:
Voorzitters: de heer Mulckhuijse en de heer Thomassen
ChristenUnie: de heer Oosterveld en mevrouw Baas
PvdA: mevrouw Dubois en de heer Nessar
PvdD: de heer Luijendijk en de heer Kielen
50PLUS: de heer van der Starre
GroenLinks: mevrouw Straatsma en de heer Vrouwenvelder
JA21: de heer Raap en de heer Thomassen
DENK: de heer Khedoe
SGP: de heer Simonse
PVV: de heer Boutkan en de heer Jansen
FvD: de heer De Lange
GO: de heer Van den Berg
D66: mevrouw Den Boer en de heer Smetsers
CDA: de heer Van Slooten en de heer Klink
VDD: de heer Van Ulsen, mevrouw Smeels en de heer De Haan
Waarbij alle Staten- en burgerleden kunnen optreden als plaatsvervangend lid.

