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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De fracties van de nieuwe coalitie VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal
Brabant stellen u namens hun fractievoorzitters voor de in dit voorstel genoemde
en voorgedragen kandidaat-gedeputeerden, naast de zittende gedeputeerden
C.A. van der Maat en M.P.J.M. van Gruijthuijsen, te benoemen.
Het voorstel
Naast de op 14 juni 2019 benoemde gedeputeerden C.A. van der Maat en
M.P.J.M. van Gruijthuijsen te benoemen tot gedeputeerde:
- de heer E.J. de Bie;
- de heer P.C.T.G. Smit;
- mevrouw E.P.J. Lemkes-Straver;
- de heer H.A.G. Ronnes;
- de heer W.F.C. van Pinxteren.
Aanleiding
Tijdens de onderhandelingen die hebben geleid tot het bestuursakkoord ‘Samen,
Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ hebben de vertegenwoordigers van de
fracties van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant
overeenstemming bereikt over 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.

Datum

Provinciale Staten hebben bij besluit van 14 juni 2019 het aantal gedeputeerden
voor de Statenperiode 2019-2023 vastgesteld op zeven, voltijd.
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Doel
Naast de zittende gedeputeerden, C.A. van der Maat en M.P.J.M. van
Gruijthuijsen, de in het voorstel genoemde en voorgedragen kandidaatgedeputeerden op grond van artikel 35 van de Provinciewet te benoemen in de
vergadering van Provinciale Staten van 15 mei 2020.
Planning
Benoeming van de in dit voorstel genoemde gedeputeerden vindt plaats in de
vergadering van Provinciale Staten van 15 mei 2020.

Bijlagen
-

Namens de fracties van:
VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant,
S.M. Otters-Bruijnen (VVD)
E.J. de Bie (Forum voor Democratie)
A.J.M. de Hoon (CDA)
W.F.C. van Pinxteren (Lokaal Brabant)
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