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Benoemen leden Programmaraad
VOORSTEL

Samenvatting:
In 2015 heeft Provinciale Staten de programmaraad ingesteld als een commissie op grond van
82 van de Provinciewet. Hierbij is de opdracht en de beoogde wijze van functioneren van deze
Programmaraad formeel vastgelegd. U wordt voorgesteld ook voor de komende periode zes
leden te benoemen voor de Programmaraad.

Wat willen we bereiken?
Een goed functionerende Rekenkamer van Zeeland, waarbij de programmaraad voor de
Rekenkamer (hierna: programmaraad) het draagvlak bij Provinciale Staten voor de
onderzoeksrapporten van de Rekenkamer helpt te schragen.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
1.
Een goede vorm van samenwerking tussen Provinciale Staten van Zeeland en de
Rekenkamer met respect voor ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
2.
Onderzoeksrapporten bevatten de informatie die statenleden nodig hebben voor de
kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen van PS.
Wat doen we daarvoor?
Provinciale Staten heeft een programmaraad die met als opdracht mee heeft gekregen voor het
bestuur van de Rekenkamer als klankbord te functioneren over onderzoeksprogramma's en
onderzoeken (met name de onderzoeksopzet en de –bevindingen).
De programmaraad bestaat uit zes (staten-)leden, inclusief twee fractievoorzitters, uit de
grote(re) en kleine(re) fracties, enigszins in verhouding met de samenstelling van PS en met
een evenredig verdeling tussen de coalitie- en oppositiepartijen. De leden van de
programmaraad worden benoemd door PS.
De programmaraad kiest uit haar midden een voorzitter. Idealiter is dat één van de
fractievoorzitters, zodat deze – in samenwerking met de andere fractievoorzitter – de verbinding
met het Presidium kan vormen.
Het secretariaat van de programmaraad berust bij de rekenkamer.
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Onderwerp: benoemen leden van de programmaraad

De leden van de programmaraad worden bijgestaan door een adviseur van de Statengriffie. De programmaraad
is een "andere commissie" zoals bedoeld in art. 82 Provinciewet. Op grond daarvan dient er een besluit genomen
dient te worden over de openbaarheid van de vergaderingen.
Voorgesteld wordt om de vergaderingen passief openbaar te laten plaatsvinden. De voorbereidende stukken
worden niet actief verspreid en de vergaderingen worden niet via een webcastsysteem uitgezonden. De
programmaraad kan, indien nodig, zelf besluiten tot behandeling van geheime stukken achter gesloten deuren.
Er wordt u voorgesteld om de volgende Statenleden te benoemen tot lid van de programmaraad in de
statenperiode 2019 – 2023: mevrouw S.H.J. Tuinder, de heer G.W.A. Temmink, de heer J.D. Scheele, de heer
J.H. Verburg, mevrouw N. Heerkens en de heer E.E.P.M. Heerschop.
De samenstelling van deze commissie wordt opnieuw bekeken na vorming van het college, zodat de
vertegenwoordiging een goede afspiegeling vormt van coalitie en oppositie.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
het Presidium,
drs. J.M.M. Polman, voorzitter
drs. F.J. van Houwelingen MPA, griffier
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het besluit van provinciale staten van 28 maart 2019, nr. 19009333,
en het voorstel van het Presidium van 10 april 2019, nr. 19011435;
besluiten:
Als leden van de programmaraad in de statenperiode 2019 – 2023 te benoemen de statenleden:
 mevrouw S.H.J. Tuinder;
 de heer G.W.A. Temmink;
 de heer J.D. Scheele;
 de heer J.H. Verburg;
 mevrouw N. Heerkens;
 de heer E.E.P.M. Heerschop.

