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Beslispunten

Mevrouw H. van Keulen-Nentjes (Christenunie) toe te laten als plaats
vervangend lid van Provinciale Staten voor een periode van 16 weken
vanwege het ziekteverlof van Statenlid mevrouw A.T. Strating-Baas;
De heer A. Nessar (PvdA) toe te laten als plaatsvervangend lid van Provin
ciale Staten voor een periode van 16 weken vanwege het ziekteverlof van
Statenlid mevrouw D. Al-Obaidi;
De heer W.H.A. Klink (CDA) toe te laten als vertegenwoordiger van Pro
vinciale Staten in de vacature van mevrouw H.R. Bogaards-Simonse;
Mevrouw S. Kers (PvdD) toe te laten als vertegenwoordiger van Provinci
ale Staten in de vacature van mevrouw L. Vestering;
Mevrouw M. Veenstra toe te laten als burgerlid voor de fractie PvdD;
De heer S.M. de Reus te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie
van de Statengriffier.
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Korte toelichting op voorstel

Ziekteverlof
In verband met ziekte van mevrouw A.T, Baas, en haar verzoek aan de Voorzitter
Provinciale Staten om nogmaals voor 16 weken te mogen terugtreden als lid van
PS wordt u voorgesteld in de vergadering van PS op 27 januari a.s. mevrouw H.
van Keulen-Nentjes toe te laten. In dit geval ziet de periode van 16 weken op 27
januari 2021 -19 mei 2021.
In verband met het ziekteverlof van mevrouw D. Al-Obaidi, en haar verzoek om
16 weken te mogen terugtreden als lid van PS, is het verzoek bij de Voorzitter PS
ontvangen om de heer A. Nessar, huidig burgerlid van de fractie PvdA, te benoe
men voor de periode van 16 weken, te weten van 27 januari 2021 - 19 mei 2021.
Toelaten nieuwe Statenleden
Op 7 december 2020 heeft mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA) uw Voorzitter
van Provinciale Staten schriftelijk laten weten haar Statenlidmaatschap te willen
beëindigen. De fractie CDA heeft aangegeven de heer W.H.A. Klink te willen la
ten benoemen en toe te laten als gevolg van het vertrek van Mevrouw H.R. Bo
gaards-Simonse.

Op 16 december 2020 heeft mevrouw L. Vestering (PvdD) uw Voorzitter van Pro
vinciale Staten schriftelijk laten weten haar Statenlidmaatschap te willen beëin
digen. De fractie PvdD heeft aangegeven mevrouw S. Kers te willen laten benoe
men en toelaten als gevolg van het vertrek van Mevrouw L. Vestering. Aanvullend
heeft de fractie PvdD aangegeven mevrouw M. Veenstra te willen toe laten tot
burgerlid.

Werkgeverscommissie Statengriffier
Met het vertrek van de heer G.J.C. Ransijn (Flevoland 2020 inmiddels JA 21) uit
de werkgeverscommissie Statengriffier, heeft het Seniorenconvent op 16 decem
ber 2020 de heer S.M. de Reus (Groenlinks) voorgedragen als nieuw lid van de
werkgeverscommissie.
Conform artikel 8 lid 2 van het Reglement van Orde 2015, worden de leden van
de werkgeverscommissies door uw Staten benoemd.
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Beoogd effect

Het betreft een benoeming en toelatingen conform de Kieswet en uw eigen Reglement van Orde
Provinciale Staten 2015. De procedure wordt tevens afgestemd met het Centraal Stembureau te Le
lystad 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 sa
mengesteld. Met deze benoemingen worden eerder gedane benoemingsbesluiten aangepast.
Ook tijdens een digitale Statenvergadering kan een toelating van een lid van de werkgeverscommissie Statengriffier, een nieuw Statenlid of burgerlid, mits voldaan aan de wettelijke vereisten en die
uit het Reglement van Orde PS, plaatsvinden.
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Provincie Flevoland
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van 21 december 2020, nummer 2724203.

BESLUITEN:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Mevrouw H. van Keulen-Nentjes (Christenunie) toe te laten als plaats
vervangend lid van Provinciale Staten voor een periode van 16 weken
vanwege het ziekteverlof van Statenlid mevrouw A.T. Strating-Baas;
De heer A. Nessar (PvdA) tóe te laten als plaatsvervangend lid van Provinciale
Staten voor een periode van 16 weken vanwege het ziekteverlof van Statenlid
mevrouw D. Al-Obaidi;
De heer W.H.A. Klink (CDA) toe te laten als vertegenwoordiger van Provinciale
Staten in de vacature van mevrouw H.R. Bogaards-Simonse;
Mevrouw S. Kers (PvdD) toe te laten als vertegenwoordiger van Provinciale Staten in
de vacature van mevrouw L. Vestering;
Mevrouw M. Veenstra toe te laten als burgerlid voor de fractie PvdD;
De heer S.M. de Reus te benoemen tot lid van de werkgeverscornmissie van de
Statengriffier.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 januari 2021
voorzitter voor deze.
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