Griffier van de Staten

vW Provincie

Zeeland
Geleidebrief informatief
Naam voorstel

16012384

Brief van dhr. dr. P. Castenmiller (voorzitter
Rekenkamer Zeeland) van 24 augustus 2016 over
ontslag per 1 januari 2017

Betreft vergadering

Provinciale Staten

Te verzenden aan

Statenbreed via iBabs

Verzenddatum

17 september 2015

Statengriffier

Peter Joosse

0118 - 63 18 86

p.joosse@zeeland.nl

Statenadviseur

Arendo Schipper

0118 – 63 13 39

a.schipper@zeeland.nl

Verantwoordelijk bestuurder

J.M.M. Polman

30 september 2016

Inhoudelijk
Aanleiding

Dhr. Castenmiller kondigt aan dat hij per 1 januari 2017 terug zal
treden uit zijn functie van bestuurder van de Rekenkamer Zeeland
(art. 79c Provniciewet).

Bevoegdheid

PS benoemen en ontslaan de leden van de Rekenkamer.

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

Het formele ontslagbesluit zal gelijktijdig met de benoeming van
een nieuw bestuurslid aan PS voorgelegd worden.

16012384

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
van de provincie
provincie Zeeland
de heer drs. J.M.M. Polman
Postbus 6001
4330
LA Middelburg
4330 LA

Den
24 augustus
augustus 2016
2016
Haag, 24
Den Haag,

Geachte
Polman,
Geachte heer
heer Polman,
Op
januari 2005
2005 had ik het
Op 1 januari
het voorrecht
voorrecht om aangesteld te worden als lid
lid van de Rekenkamer
Rekenkamer van de
Provincie
1 januari
januari2011
2011 benoemd
benoemd in
in de
de
beëindiging van mijn
Provincie Zeeland. Na
Na beëindiging
mijn eerste termijn
termijn ben
ben ik
ik per 1
voorzitter van deze Rekenkamer.
1januari
januari2017
2017aflopen.
aflopen.
termijn zal per 1
functie van voorzitter
Rekenkamer. Deze
Deze termijn
Het
aansluitend het
voorzitterschap van de
de Rekenkamer
lidmaatschap en aansluitend
Het lidmaatschap
buitengewoon
met buitengewoon
het voorzitterschap
Rekenkamer heb
heb ik
ik met
veel voldoening
voldoening vervuld. Toch
Toch heb ik na enig
enig beraad
beraad besloten
besloten mij
mij niet
niet beschikbaar
stellen voor
veel
beschikbaar te
te stellen
herbenoeming. Na twaalf jaar
de Rekenkamer meer gediend
gediend is
jaar ben
ben ik
personele
mening dat de
ik van mening
met personele
is met
1januari
januari2017 zal
per 1
vernieuwing. Dit
terugtreden uit
betekent dat ik
het bestuur
zal terugtreden
Dit betekent
ik per
bestuur van de
uit het
Rekenkamer.
Rekenkamer.
Ik
Staten van de
de provincie
Zeeland en het
de Rekenkamer
provincie Zeeland
de Staten
het bestuur
Rekenkamer veel
veel succes in
het
Ik wens de
in het
bestuur van de
vinden van een opvolger. Ik
Ik heb het
het volste vertrouwen dat deze Rekenkamer de kwaliteit van het
bestuur van de provincie
provincie zal blijven ondersteunen.

Met
vriendelijke groet,
groet.
Met vriendelijke

/2CZCastenmiller
Dr. P. CasTënnïïiier
//Dr.
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Staten
- De
G. Roeland
heerG.
De heer
C. Bierens
heerC.
De heer
Bierens
- De
G. van Unen
Unen
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- Mevrouw

p

•mOvMVW IBSrLAMt)

U-o

5G
j «#o rtmfc

\oA^M
OCXlé»
DOC.**

j ZAAK '4*

curm.
cum.

*MBT.
'

• Jj OoóJC
OoóSc

•

201"^
m• 2016
2 6 AIJ6.

