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Benoemingen en toelating
1.

2.
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Beslispunten

Lelystad

1. De heer A. Nessar (PvdA) toe te laten als plaatsvervangend lid van Provinci
ale Staten voor een periode van 16 weken vanwege het ziekteverlof van
Statenlid mevrouw D. Al-Obaidi;
2. De heer T.A. Smetsers (D66) te benoemen als lid van de vertrouwenscom
missie van de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland;
3. Tot lid van de Procedurecommissie te benoemen de kandidaat die na toe
passing van de stembriefprocedure is gekozen uit de twee kandidaten,
zijnde de heer W.F. Mulckhuijse en de heer M.G.H.J. van Rooij.

10 mei 2021
!Rési'stratienumrnërl

2790807
d Afdeliris/Bureau
S<

Korte toelichting op voorstel

Ziekteverlof
In verband met het ziekteverlof van mevrouw D. Al-Obaidi en haar verzoek om 16
weken te mogen terugtreden als lid van Provinciale Staten, is het verzoek bij de
Voorzitter van Provinciale Staten ontvangen om de heer A. Nessar, huidig burger
lid van de fractie PvdA, te benoemen voor de periode van 16 weken, te weten
van 13 mei 2021 - 3 september 2021.
Klankbordgesprekken commissaris van de Koning: lid vertrouwenscommissie
In de Statenvergadering van 22 april 2020 is een 'verordening op de vertrouwens
commissie Flevoland 2020' vastgestéld en een vertrouwenscommissie ingesteld
(bijlage 1).

Bij het besluit tot herbenoeming op 2 september 2020 is de vertrouwenscommis
sie belast met de monitoring van de met de commissaris gemaakte afspraken in
het kader van de te voeren klankbordgesprekken tijdens zijn komende ambtsperi
ode (bijlage 2).

■

De vertrouwenscommissie bestond uit H. Ismaili Alaoui (Groenlinks), A.M. Khedoe
(DENK), H.R. Bogaards-Simonse (CDA), F.A. Achtien (WD) en J.N. Simonse (SGP).

Met als aanleiding het vertrek van Statenlid Bogaards dient de bestaande commis
sie te worden aangevuld, teneinde de klankbordgesprekken te kunnen inrichten.
Provinciale Staten benoemen de leden van de commissie op voordracht van de
voorzitters van de fracties in de Provinciale Staten. Het Seniorenconvent, belast "I
met de voorbereiding van genoemd besluit, draagt als te benoemen lid van de
vertrouwenscommissie aan u de heer T.A. Smetsers (D66) voor.

Voorzitter Statencommissie/lid Procedurecommissie
In de Statenvergadering van 18 december 2019 is het nieuwe vergadermodel geïn
troduceerd. Daarnaast hebben de Staten vier Statenleden benoemd tot commis
sievoorzitter (bijlage 3). Er dient te worden voorzien in de vacature voorzitter
Statencommissie/lid procedurecommissie vanwege het vertrek van de heer H.
Ismaili Alaoui. De aanleiding is een voordracht vanuit het Seniorenconvent. Er
hebben zich twee kandidaten gemeld, te weten: de heer W.F. Mulckhuijse en de
heer M.G.H.J. van Rooij.

f

i

■

,

i

( Statenvoorstel

! Resistratie
! •: 2790807
!
j ' Bladnummer

iI

2

t i

Stemming over personen/briefstemmen
Een stemming over personen dient volgens de provinciewet plaats te vinden met een besloten stem
ming. Omdat dit digitaal niet mogelijk is, vindt een briefstemprocedure plaats. Op deze procedure
is uit het Digitaal Reglement van Orde, artikel 7 van toepassing:
‘Briefstemmen: Naast de gevallen waarin de provinciewet dit bepaalt, wordt indien de Voorzitter
dit nodig oordeelt overgegaan op briefstemmen. Hiertoe ontvangt elk Statenlid gewaarmerkte stem
briefjes op het thuisadres, inclusief een instructie. De voorzitter, griffier en een medewerker van
de griffie vormen het stembureau en komen na het verstrijken van de redelijke termijn bijeen. De
voorzitter publiceert direct aansluitend na het bepalen van de stemming(en) de genomen besluiten.
Provinciale Staten worden daarnaast zo spoedig mogelijk per e-mail geïnformeerd.’

Uitslag
De uitslag van de stemming wordt door de voorzitter na de Statenvergadering gecommuniceerd op 1
of 2 juni en daarmee rechtsgeldig bekend gemaakt.
3.

Beoogd effect

Het betreft een toelating en twee benoemingen conform de Kieswet, uw eigen Reglement van Orde
Provinciale Staten 2015, het Reglement van orde Digitaal Vergaderen en de Verordening op de Ver
trouwenscommissie Flevoland 2020.
Ten aanzien van het eerste beslispunt wordt de procedure tevens afgestemd met het Centraal Stem
bureau 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/benoemingen worden eerder gedane benoemings
besluiten aangepast.
4.

Bijlagen

Naam stuk:

Bijlage 1: Instellingsbesluit vertrouwenscommissie en verordening
Bijlage 2: Aanbeveling vertrouwenscommissie herbenoeming______
Bijlage 3: Benoeming voorzitters Statencommissies
Bijlage 4: Verordening op de vertrouwenscommissie Flevoland 2020
Bijlage 5: Reglement van Orde Digitaal Vergaderen
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Provincie Flevoland
Provinciale Staten van.Flevoland,

gelezen het voorstel van 10 mei 2021, nummer 2790807.

BESLUITEN:

1. De heer A. Nessar (PvdA) toe te laten als plaatsvervangend lid van Provinciale Staten
voor een periode van 16 v^eken vanwege het ziekteverlof van Statenlid mevrouw D.
Al-Obaidi;
2. De heer T.A. Smetsers (D66) te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie van
de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland;
3. Tot lid van de Procedurecommissie te benoemen de kandidaat die na toepassing van
de stembriefprocedure is gekozen uit de twee kandidaten, zijnde de heer W.F.
Mulckhuijse en de heer M.G.H.J. van Rooij.

gesloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 mei 2021
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