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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De fractievoorzitters van de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66,
GroenLinks en PvdA verzoeken Provinciale Staten het aantal gedeputeerden
voor de Statenperiode 2019-2023 vast te stellen op zeven, voltijd. Deze fracties
stellen u verder voor de in het voorstel genoemde en voorgedragen kandidaatgedeputeerden te benoemen. Voorts wordt voorgesteld om aan de heer
Grashoff ontheffing te verlenen voor maximaal een jaar voor het vereiste van
ingezetenschap, aangezien hij op dit moment geen ingezetene is van de
provincie Noord-Brabant.

Het voorstel
1. Het aantal gedeputeerden vast te stellen op zeven, voltijd, voor de
Statenperiode 2019-2023.
2. Te benoemen tot gedeputeerde:
de heer C.A. van der Maat;
de heer M.P.J.M. van Gruijthuijsen;
mevrouw M.A.B. van der Sloot;
de heer R. Bergsma;
mevrouw M.J.G. Spierings;
de heer R. Grashoff;
de heer H.J.A van Merrienboer.
3. De heer Grashoff, op grond van het bepaalde in artikel 35b van de
Provinciewet, voor de duur van een jaar, tot 15 juni 2020, ontheffing te
verlenen van ingezetenschap van de provincie Noord-Brabant.
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Aanleiding
Tijdens de onderhandelingen die hebben geleid tot het bestuursakkoord ‘Kiezen
voor kwaliteit’ hebben de vertegenwoordigers van de fracties van VVD, CDA,
D66, GroenLinks en PvdA overeenstemming bereikt over het aantal te benoemen
gedeputeerden en de voor te dragen gedeputeerden.

Bevoegdheid
Op grond van artikel 35, eerste lid, van de Provinciewet benoemen Provinciale
Staten de gedeputeerden. Overeenkomstig artikel 35a, eerste lid, van de
Provinciewet bedraagt het aantal gedeputeerden tenminste drie en ten hoogste
zeven.
Op grond van artikel 35b, eerste lid van de Provinciewet gelden voor het ambt
van gedeputeerde de vereisten voor het lidmaatschap van Provinciale Staten
bedoeld in artikel 10 van deze wet. Dit wil zeggen dat ook voor gedeputeerden
het vereiste van ingezetenschap geldt.
Provinciale Staten zijn overeenkomstig het tweede lid van artikel 35b bevoegd
om voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van dit vereiste.
Ten aanzien van één van de kandidaat-gedeputeerden, de heer R. Grashoff,
wordt hierop een beroep gedaan. Wegens privéomstandigheden is het voor de
heer Grashoff niet mogelijk te verhuizen naar Noord-Brabant; zijn gezin is te
gebonden aan Zuid-Holland. De heer Grashoff is bekend met de provincie
Noord-Brabant en de vraagstukken die hier spelen. De heer Grashoff heeft
uitgesproken zich intensief te willen verbinden met Noord-Brabant en de
Brabanders en continu beschikbaar te zijn voor de provincie in de rol van
gedeputeerde.

Doel
De gedeputeerden op grond van artikel 35 van de Provinciewet te benoemen in
de vergadering van Provinciale Staten van 14 juni 2019. En aan de heer
Grashoff, die thans geen ingezetene is van de provincie Noord-Brabant, voor de
duur van één jaar, dus tot 15 juni 2020, ontheffing te verlenen van het vereiste
van ingezetenschap.
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Planning
Benoeming van de gedeputeerden vindt plaats in de vergadering van
Provinciale Staten van 14 juni 2019.

7 juni 2019
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Bijlagen
-

Namens de fracties van:
VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA,
C.A. van der Maat (VVD)
M.A.B. van der Sloot (CDA)
M.J.G. Spierings (D66)
H.I. Roijackers (GroenLinks)
S.J.A.H. Smeulders (PvdA)

Opdrachtnemer: mevrouw H.S.C. Gloudemans - Westerterp, (073) 681 22 78,
hsgloudemans@brabant.nl.
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