Provinciale Staten
Financiële consequenties externe inhuur:
Kostensoort:
Bedrag:
€ 0,00
Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:
Kostensoort:
Bedrag:
€ 0,00
Portefeuillehouder
belast met
behandeling

Onderwerp:

Vergadering PS:
12 april 2019
Nr:
Agenda nr:
Vergadering Presidium: 10 april 2019
Nr:
19011432

benoeming leden werkgeverscommissie
VOORSTEL

Samenvatting:
U wordt voorgesteld om het statenlid de heer C.W. Bierens te benoemen tot voorzitter van de
werkgeverscommissie Provinciale Staten van Zeeland. Verder wordt voorgesteld om de
statenleden de heer P. van Dijk en mevrouw M.J.A.W. Walraven-Janssen te benoemen tot
leden van de werkgeverscommissie.

Op 24 juni 2011 is door Provinciale Staten een bestuurscommissie ingesteld als bedoeld in
artikel 81 van de Provinciewet. Deze commissie is belast met de werkgeversfunctie ten aanzien
van de statengriffier en de overige op de griffie werkzame medewerkers, zoals dat door de
staten aan haar is gedelegeerd. De werkgeverscommissie heeft conform de regeling de aan
haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van de overige op de griffie werkzame
ambtenaren gemandateerd aan de statengriffier.
In art. 2 lid 2 van de verordening werkgeverscommissie is bepaald dat de voorzitter en de leden
van de werkgeverscommissie door Provinciale Staten uit hun midden worden benoemd voor de
duur van de zittingsperiode van de staten. Aan het begin van deze nieuwe statenperiode
moeten daarom een voorzitter en twee leden worden benoemd.
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
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Onderwerp:

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. 19011432;
Gelet op artikel 2 lid 2 van de Verordening werkgeverscommissie provinciale staten van Zeeland
besluiten:

te benoemen als voorzitter van de werkgeverscommissie:
de heer C.W. Bierens
en als leden:
de heer P. van Dijk en mevrouw M.J.A.W. Walraven-Janssen.

