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Overige informatie

Het afdoeningsvoorstel aan PS is deze brief voor kennisgeving aan
te nemen.

Van:
Aan:
Onderwerp:

DIV
Trimpe M.E. (Margreeth)
RE: brief cvdK aan PS inzake bijdrage aan coalitievorming Den Haag

Van: Joosse P. (Peter)
Verzonden: zondag 23 maart 2014 16:07
Aan: *PS (Leden Provinciale Staten); PS-Burgercommissieleden; PS-Fractieondersteuning
CC: *GS (College Gedeputeerde Staten)
Onderwerp: brief cvdK aan PS inzake bijdrage aan coalitievorming Den Haag
Geachte statenleden,
Op verzoek van cvdK Han Polman stuur ik u onderstaande brief aan PS en een persbericht van de
gemeente Den Haag.
Met vriendelijke groet,
Peter Joosse
Statengriffier

Geachte leden van PS,
Vanuit de gemeenteraad van Den Haag is mij gevraagd of ik een bijdrage wil leveren aan de
coalitievorming voor die gemeente. Na overleg met de fractievoorzitters van onze Staten heb ik besloten
deze tijdelijke nevenfunctie te aanvaarden. Bijgaand treft u het persbericht aan dat door de gemeente Den
Haag wordt verspreid.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Han Polman
Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
Tel: 0118-631312
E-mail: jmm.polman@zeeland.nl

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Jaap Stuurwold <jaap.stuurwold@denhaag.nl>
Datum: 23 maart 2014 03:18:25 PM CET

Aan: <jmm.polman@zeeland.nl>
Onderwerp: bericht def

Persbericht
Han Polman verkenner voor stad Den Haag
De lijsttrekker van de grootste partij in Den Haag, Ingrid van Engelshoven (D66), heeft na gesprekken
met alle lijsttrekkers van de politieke partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen, de heer drs. J.M.M.
(Han) Polman gevraagd als verkenner. Hij heeft zich hiertoe bereid verklaard. De complexe
verkiezingsuitslag en de breed gevoelde wens om recht te doen aan de uitspraak van de Haagse kiezer
heeft geleid tot de keuze voor een verkennende ronde.
De heer Polman is commissaris van de Koning in de provincie Zeeland en heeft ruime bestuurlijke ervaring
onder andere als burgemeester van Noordwijkerhout en Bergen op Zoom. Verder was hij lid van de
gemeenteraad van Den Haag tussen 1994 en 2001.
In deze verkennende fase is de heer Polman gevraagd om in overleg met de vertegenwoordigers van de
fracties de onderstaande vragen te beantwoorden:
- Wat zijn de belangrijkste opgaven voor de stad Den Haag?
- Welke partijen zijn bereid om verantwoordelijkheid te dragen en welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er?
- Wat zijn de voorwaarden voor goede verhoudingen in de gemeenteraad en ook voor een goed samenspel
tussen de gemeenteraad en het college van B & W?
Deze week zal de verkenner gesprekken voeren met de vertegenwoordigers van de verschillende fracties.
Afhankelijk van het verloop verwacht de verkenner de gemeenteraad rond het eind van deze week nader te
kunnen informeren.
Voor redacties: voor nadere informatie Jaap Stuurwold +31651850704

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
http://www.denhaag.nl/disclaimer

