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commissie Integriteit in bestuursperiode 2019-2023
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Aan de Provinciale Staten van Zeeland
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statenstukken

Samenvatting:
Voorgesteld wordt om voor de bestuursperiode 2019-2023 de statenleden de heer Veraart, de
heer Willemse, mevrouw Tuinder; mevrouw Van den Broeke; de heer Van Burg, de heer
Heerschop en de heer Koevoets te benoemen als lid van de commissie integriteit.
Op 26 maart 2015 is de commissie integriteit ingesteld, een bijzondere commissie als bedoeld
in art. 82 Provinciewet. Doel is verdergaande bewustwording van de integriteit van politieke
ambtsdragers en uitvoering van de daarover op 13 februari 2015 vastgestelde gedragscode
integriteit politieke ambtsdragers 2015 (hierna de gedragscode). De gedragscode voorziet in
een aantal mogelijkheden om integriteitsonderwerpen aan de orde te stellen, waaronder voor
algemene integriteitskwesties de commissie integriteit (hierna de commissie).
De commissie heeft volgens de gedragscode vooral een ambassadeursrol waar het gaat om
integriteit voor politieke ambtsdragers, zorgt voor het periodiek bespreekbaar maken en
evalueren van het thema en vormt een aanspreekpunt voor niet op een individuele persoon
toegespitste integriteitskwesties aangaande politiek ambtsdragers. De commissie spreekt over
algemene integriteitsvraagstukken voor politieke ambtsdragers, specifieke integriteitszaken en
adviseert over benoeming van kandidaat-gedeputeerden. Indien daartoe aanleiding is, kan zij
geheimhouding opleggen aan haar leden en/of aan derden.
Voorts kan de commissie door de commissaris van de Koning geconsulteerd worden indien een
statenlid zijn/haar twijfel heeft uitgesproken over de uitleg of strekking van deze gedragscode of
van regelingen voor zover die integriteitsaspecten in zich hebben.
De commissie bestaat uit ten minste drie statenleden en ten hoogste een aantal statenleden dat
overeenkomt met de helft van het aantal statenfracties. Tenminste een derde van het aantal
leden van de commissie is tevens lid van het Presidium. De commissie wordt aangevuld met de
griffier en de commissaris van de Koning.
Als taken voor deze commissie zijn de volgende punten vastgesteld:
a.
het vervullen van een ambassadeursrol waar het gaat om integriteit voor politieke
ambtsdragers;
b.
er voor te zorgen dat het onderwerp integriteit voor politieke ambtsdragers periodiek
bespreekbaar gemaakt en geëvalueerd wordt;
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Onderwerp:

c.
d.

een aanspreekpunt vormen voor niet op een individuele persoon toegespitste integriteitskwesties
aangaande politiek ambtsdragers;
het fungeren als klankbord op initiatief van de commissaris van de Koning omtrent het
integriteitsonderzoek voor de benoeming van gedeputeerden.

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.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het besluit van provinciale staten van 28 maart 2019, nr.
en het voorstel van het Presidium van 10 april 2019, nr. 19011423;
besluiten:
Voor de bestuursperiode 2019-2023 de volgende leden te benoemen als lid van de commissie integriteit:








de heer A.G.M. Veraart;
de heer W. Willemse;
Mevrouw S.H.J. Tuinder;
Mevrouw K. van den Broeke;
De heer J.J. van Burg;
De heer E.E.P.M. Heerschop;
De heer R.W. Koevoets.

