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

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van 50PLUS over de regeling van mandaat en 
delegatie tussen GS en PS, ingediend op 12 juni 2019, en de antwoorden daarop van het college 
van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 9 juli 2019 (2443637). 

1) Is het u bekend dat menig provincie in Nederland een mandaat register heeft m.b.t. het 
niveau van mandatering van PS naar GS? 

Het is bij ons bekend dat menig provincie in Nederland een mandaat register heeft. 

2) Vindt u ook dat op basis van de wet dualisering provinciebestuur er een duidelijk 
onderscheid is tussen de bevoegdheden van Provinciale Staten en respectievelijk 
Gedeputeerde Staten? 

De wet dualisering provinciebestuur heeft een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de 
bevoegdheden van provinciale Staten en respectievelijk Gedeputeerde Staten. De 
Provinciewet beschrijft de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol 
van Provinciale Staten en binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders voeren 
Gedeputeerde Staten uit. Artikel 158 van de Provinciewet beschrijft de bevoegdheid van 
Gedeputeerde Staten. 

3) Bent u het met ons eens dat mandaat respectievelijk delegatie besluiten, anders dan bij 
wet vastgesteld, instrumenten van een bestuursorgaan zijn en dat deze kunnen te vervallen 
wanneer er een nieuwe bestuurlijke constellatie is ontstaan? Dit ten gevolge van de 
gewijzigde politieke verhoudingen, waardoor er m.b.t. de verleende mandaten enlof 
delegaties er anders gekeken kan worden naar eerdere verleende deze mandaten enlof 
delegaties binnen Provinciale Staten? 

Mandaat respectieveUjke delegatie besluiten zijn instrumenten van het bestuursorgaan. Bij 
een nieuwe bestuurUjke constellatie komen de verleende mandaten enlof delegaties niet te 
vervallen. Het is aan Provinciale Staten om mandaten te wijzigen. 

4) Bent u het met ons eens dat het controlerend orgaan (Provinciale Staten) ten allertijden 
moet kunnen herleiden op welke grondslag een mandaat en of delegatie is verleend en dat 
dit inzicht van groot belang is voor de controlerende en sturende taak van de Provinciale 
Staten? 

Een delegatie kan enkel op wettelijke grondslag worden verleend. Voor mandaat is een 
wetteUjke grondslag niet nodig. De Algemene wet bestuursrecht geeft wel een aantal 
gevallen aan waarin mandaat niet verleend kan worden (artikel 10:3 Awb). 

5) Bent u het met ons eens, dat deze mandaten enlof delegaties anders dan bij wet 
toegekend (artikel 158 Provinciewet), na verkiezingen opnieuw voorgelegd dienen te 
worden, en wel zo snel mogelijk, om te voorkomen dat de continuïteit van bestuur gevaar 
loopt? 

Provinciale Staten verlenen mandaat voor onbepaalde t i jd. Daarmee loopt de continuïteit 
van het bestuur geen gevaar. Wanneer Provinciale Staten wijzigingen willen brengen in de 
door hen verleende mandaten, kunnen zij vragen om een voorstel daartoe aan Provinciale 
Staten voor te leggen. 

6) Naar onze mening is transparantie een zeer belangrijk element, basis is voor goed bestuur. 
Bent u het met ons eens dat deze transparantie vraagt om een duidelijk overzicht van de 
huidige mandaten enlof delegaties, niet alleen intern maar ook richting de burgers, en 
kunt u een dergelijk overzicht per omgaande overleggen aan de Provinciale Staten? 

Transparantie is inderdaad van belang voor goed bestuur. Het college communiceert al haar 
besluiten aan Provinciale Staten middels de vastgestelde besluitenlijsten. Ten behoeve van 
de burgers staat een openbare besluitenlijst op de website van de provincie. Indien 



PROVINCIE FLEVOLAND 
Provinciale Staten behoefte hebben aan een overzicht van huidige mandaten enlof 
delegaties kunnen zij daartoe een verzoek doen. 

7) Bij navraag in andere provincies, is gebleken dat er gewerkt wordt met zogenaamde audit 
commissie, audit commissie met een hogere status dan de huidige begeleidingscommissie 
waar nu mee werkt wordt, bent u het met ons eens dat een audit commissie, die de hele 
PEtC cyclus beoordeeld en begeleid van grote toegevoegde waarde is voor PS? 

In de afgelopen bestuursperiode is - op initiatief van de gedeputeerde Financiën - gewerkt 
met een intervisiegroep Planning 8t Control. In deze commissie is de P&C-cyclus en het 
financiële beleid beoordeeld. Voorstellen (aan de commissie bestuur dan wel provinciale 
staten) ter verbetering van de Planning & Control en het financiële beleid werden vooraf 
met de intervisiegroep afgestemd. Het lijkt ons goed om in een nieuwe bestuursperiode op 
dezelfde manier verder te werken. Dat is ook opgenomen in het overdrachtsdossier voor de 
nieuwe gedeputeerde. Via het seniorenconvent zal een oproep gedaan worden voor de 
samenstelhng van de intervisiegroep in de nieuwe periode. Een audit commissie - voor zover 
nodig - zal zich dan meer kunnen richten op het opdrachtgeverschap van de accountant en 
het bespreken van zijn controlerapport bij de Jaarstukken c a . 




