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Onderwerp 
Statenvoorstel benoeming plaatsvervangend voorzitter PS 

Provinciale Staten 
24 januari 2018 

1. Beslispunten Agendapunt 
1. In te trekken het benoemingsbesluit d.d. 11 november 2015 om de heer R.J. 4 

Siepel te benoemen tot plaatsvervangend-voorzitter van PS. 
2. Bij verhindering of ontstentenis van de Commissaris van de Koning de heer Lelystad 

P.T.J. Pels aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Sta- 9 januari 2018 
ten. 

3. In te trekken het benoemingsbesluit d.d. 1 juli 2015 waarbij de heer R.J. Resistratienummer 
Siepel is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie griffier. 2177980 

4. De plaatsvervangend voorzitter, de heer P.T.J. Pels te benoemen tot lid van 
de werkgeverscommissie voor de Statengriffier. muchtinsen 

A. Kost 
2. Korte toelichting op voorstel 
Dit voorstel wordt uw Staten gedaan gelet op het bepaalde in de Provinciewet Afdeiing/Bureau 
(artikel 75), het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 (artikel 4). SGR 

ffii ^ 
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Benoeming plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten 
Er is een vacature ontstaan in de functie van plaatsvervangend voorzitter van 
Provinciale Staten. Daarin wordt met dit voorstel voorzien. Artikel 75 Provincie
wet meldt in lid 2 over kortdurende vervanging in Provinciale Staten: Het voorzit
terschap van Provinciale Staten wordt bij verhindering of ontstentenis van de 
commissaris waargenomen door het langstzittende lid van Provinciale Staten. 
Indien meer leden van Provinciale Staten even lang zitting hebben, dan vindt de 
waarneming van het voorzitterschap plaats door het oudste lid in jaren van hen. 
Provinciale Staten kunnen een ander lid van Provinciale Staten met de waarne
ming van het voorzitterschap belasten. 

Takenpakket 
Tot de vergader technische/formele taken behoren: 
het voorzitten van de vergadering van Provinciale Staten en het voorbereiden van 
de agenda van de Statenvergaderingen (bij verhindering of ontstentenis van de 
voorzitter). 
Verder is de plaatsvervangend-voorzitter van Provinciale Staten lid van de werk
geverscommissie Statengriffier. 
De taken van deze commissie worden vastgelegd in een verordening welke zo 
spoedig mogelijk aan uw Staten wordt voorgelegd ter vaststelling. 

Portefeuillehouder 
N.v.t. 

Routing 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van 9 januari 2018, nummer 2177980. 

BESLUITEN: 

1. In te trekken het benoemingsbesluit d.d. 11 november 2015 om de heer R.J. 
Siepel te benoemen tot plaatsvervangend-voorzitter van PS; 

2. Bij verhindering of ontstentenis van de Commissaris van de Koning de heer P.T.J. 
Pels aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten; 

3. In te trekken het benoemingsbesluit d.d. 1 juli 2015 waarbij de heer R.J. 
Siepel is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie griffier; 

4. De plaatsvervangend voorzitter, de heer P.T.J. Pels te benoemen tot lid van de 
werkgeverscommissie voor de Statengriffier. 

Aldus j^esloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 24 januari 2018 

gritt/er, / / / voorzitter. 

bespreekstuk op de agenda (zie stemverhouding) / 
•^arEij Zetels Aanwezig Voor Tégen 
WD 7 / 
CDA 5 
SP 5 
D66 4 
SOPlus 1 / 
PW 6 / 
SGP 2 / 
Christen Unie 
PvdA / 3 
GroenLinks / 2 
Partij v.d. D i e j ^ 2 
Senioren+Fi^oland 1 

Totaal/ 41 

Als hamerstuk op de agenda ^ 
(geen stemverhouding) Ja 

2187812 


