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19011422

benoeming voorzitters en waarnemend voorzitters commissies Bestuur, Ruimte, Economie en
wisselend voorzitter Strategische Opgaven.
VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Conform artikel 5 van het Reglement van Orde voor de commissievergaderingen worden de
voorzitters van de Statencommissies door Provinciale Staten uit hun midden benoemd.
Wij stellen u voor de volgende leden van uw Staten te benoemen als voorzitter van de
Statencommissies:

commissie Bestuur: de heer C.L.M. van den Berge;

commissie Economie: de heer P. van Dijk;

commissie Ruimte: mevrouw J.L. Kool-Blokland. 
Ook de plaatsvervangend voorzitters van de Statencommissies worden uit uw midden
benoemd. Wij stellen voor te benoemen als waarnemend voorzitters:

commissie Bestuur: de heer M. Bos;

commissie Economie: de heer J.A.M. van Hertum;

commissie Ruimte: de heer V.L. Bosch.
De invulling van het voorzitterschap wordt opnieuw bekeken na vorming van het college, zodat
dit een goede afspiegeling vormt van coalitie en oppositie.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.
het Presidium,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
Drs. F.J. van Houwelingen MPA , griffier

V3.1

statenstukken
statenstukken

Samenvatting:
U wordt voorgesteld om voorzitters en waarnemend voorzitters commissies Bestuur, Ruimte,
Economie en Strategische Opgaven te benoemen.
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Onderwerp:

Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het statenbesluit Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten van Zeeland en het voorstel van het
Presidium van 10 april 2019, nr. 19011422;
besluiten:
1. het statenlid de heer C.L.M. van den Berge te benoemen tot voorzitter en het statenlid de heer M. Bos tot
waarnemend voorzitter van de commissie Bestuur;
2. het statenlid de heer P. van Dijk te benoemen tot voorzitter en het statenlid de heer J.A.M. van Hertum tot
waarnemend voorzitter van de commissie Economie;
3. het statenlid mevrouw J.L. Kool-Blokland te benoemen tot voorzitter en het statenlid de heer V.L. Bosch
tot waarnemend voorzitter van de commissie Ruimte;
4. de statenleden de heer C.L.M. van den Berge, de heer P. van Dijk en mevrouw J.L. Kool-Blokland tevens
te benoemen tot wisselend voorzitter en de statenleden de heer M. Bos, de heer J.A.M. van Hertum en de
heer V.L. Bosch tot waarnemend wisselend voorzitter van de commissie Strategische Opgaven.

