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Benoemen twee leden Programmaraad
VOORSTEL

Samenvatting:
Doordat mevrouw Heerkens en de heer Scheele ontslag hebben genomen als lid van de
Provinciale Staten van Zeeland zijn er twee vacatures ontstaan in de programmaraad. In lijn
met het instellingsbesluit dient de programmaraad zes leden te hebben. Om het aantal leden
van deze commissie weer op peil te brengen wordt u voorgesteld twee nieuwe leden te
benoemen.

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. Er zijn de afgelopen maanden
twee vacatures ontstaan bij de programmaraad. Deze dienen weer te worden vervuld om te
voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in het instellingsbesluit.
De programmaraad dient te bestaan 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. Leden van de programmaraad
worden benoemd door PS.
Er wordt u voorgesteld om de volgende Statenleden voor de rest van deze statenperiode te
benoemen tot lid van de programmaraad van de rekenkamer: mevrouw D. de Clerck en de
heer M.J.J. Janssens.
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: benoemen leden van de programmaraad

Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 29 juni 2020, nr. 20020849;
besluiten:
Als leden van de programmaraad van de rekenkamer Zeeland voor de rest van de statenperiode 2019 – 2023 te
benoemen de statenleden:
 mevrouw D. (Daniëlle) de Clerck
 de heer M.J.J. (Maarten) Janssens

