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Onderwerp

Datum

Benoeming plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten, voorzitters voor
themabijeenkomsten, rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen,
vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Noord-Brabant als lid van de
programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer en reserve vertegenwoordiger
van de Algemene Vergadering van het IPO de voor de Statenperiode 2019-2023

30 augustus 2019

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 26 juni 2019;
overwegende dat:
- Provinciale Staten overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van het Reglement van
orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017 bij aanvang van de zittingsperiode
uit hun midden één of meerdere plaatsvervangend voorzitters benoemen en de
volgorde voor het plaatsvervangend voorzitterschap vaststellen;
- Provinciale Staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van het
Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017 uit hun midden een
door het presidium te bepalen aantal voorzitters voor themabijeenkomsten, het
rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen benoemen;
- Provinciale Staten conform artikel 12, tweede lid en derde lid, van de
Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg
2018, vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Noord-Brabant als lid en
als plaatsvervangend lid van de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer
benoemen;
- Provinciale Staten van iedere provincie conform artikel 5, lid 2 van de statuten
van het IPO de bevoegdheid hebben om uit hun midden twee personen te
benoemen ter vertegenwoordiging van hun provincie in de Algemene
Vergadering en er daarnaast ook de mogelijkheid bestaat een reserve
vertegenwoordiger aan te wijzen;
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onder verwijzing naar eerdere besluitvorming d.d. 14 juni 2019, waarin de
vertegenwoordigers van de Staten van Noord-Brabant in het AV IPO door de
Staten zijn benoemd en de leden van de Commissie voor Klachten en Verzoeken
d.d. 16 april 2019 door de voorzitter op voordracht van het presidium zijn
benoemd;

besluiten:
1.
2.

3.

4.

5.

het aantal plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten voor de
Statenperiode 2019-2023 vast te stellen op drie;
te benoemen tot plaatsvervangend voorzitters voor de Statenperiode
2019-2023:
1. mevrouw S.M. Otters-Bruijnen (VVD);
2. de heer N.G.L. Heijmans (SP);
3. de heer M.V. de Kort (PvdA);
te benoemen tot voorzitters voor themabijeenkomsten,
rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen:
1. de heer W.J. Manders (VVD);
2. de heer J.P.E. Bankers (CDA);
3. de heer C. de Heer (CDA);
4. mevrouw F.J.H.M. van Diemen-Vereijken (GroenLinks);
5. de heer C.J.R.F. van der Meeren (Forum voor Democratie);
6. de heer W.H.A. Rutjens (Forum voor Democratie);
als vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Noord-Brabant tot lid
van de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer te benoemen:
1. de heer E.H.P. Logister (D66);
2. de heer J.G.M. Thijssen (CDA);
3. de heer S.G. Roeles (Forum voor Democratie);
en als plaatsvervangend lid de heer M.C. van der Wel (Partij voor de
Dieren);
Als reserve vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van het
IPO te benoemen: Mevrouw A.M.W. Dirken (VVD).

‘s-Hertogenbosch, 30 augustus 2019
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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