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Middelburg, 27 september 2019
Geachte leden,
Naast mijn ambt vervul ik (zoals u wellicht bekend is) tot op heden vier niet qualitate qua
nevenfuncties, te weten Voorzitter Waarderingskamer, Voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur,
Voorzitter stichting Mevrouw Meijer en Voorzitter Bestuurdersvereniging D66. De laatste twee zijn
onbezoldigd, de inkomsten als Voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur worden rechtstreeks in
de provinciekas gestort en de vergoeding als Voorzitter Waarderingskamer ontvang ikzelf en wordt
gebruikt voor te maken onkosten ten behoeve de uitoefening van beide bezoldigde nevenfuncties
(abonnementen, verblijf, etc.).
Gelet op het bepaalde in artikel 66, lid 2, van de Provinciewet, deel ik u mee dat ik ben gestopt met
het voorzitterschap van de Bestuurdersvereniging D66. Verder heb ik het Presidium vorige week
vrijdag mondeling geïnformeerd dat ik voornemens ben de benoeming te aanvaarden als
(vice)voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting NBTC Holland Marketing. De stichting
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, positionering en marketing van de bestemming
Nederland. De benoeming betreft eerst het vicevoorzitter (vergoeding € 5.800 per jaar) en vanaf
halverwege volgend jaar voorzitter (vergoeding € 7.200 per jaar). De vergoeding zal in de
provinciekas worden gestort. Het tijdsbeslag voor deze functie bestaat uit ongeveer 5 keer per jaar
een vergadering raad van toezicht en tussendoor afstemming met de organisatie c.q. de directie.
Tevens ben ik voornemens lid te worden van de adviesraad van Idee, het blad van de Mr. Hans
van Mierlo Stichting D66 (wetenschappelijk instituut). Het tijdsbeslag voor deze functie bestaat uit 2
keer per jaar een bijeenkomst. Dit betreft een onbezoldigde functie.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.M.M. Polman,
Commissaris van de Koning in Zeeland

