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Samenvatting

De provincie Noord-Brabant neemt deel in en is aandeelhouder van diverse
(nuts)bedrijven. Hoewel dergelijke activiteiten bewust op afstand van de
provincie geplaatst zijn, wenst de provincie enige invloed uit te oefenen op de
uitvoering door de ondernemingen omdat ze zicht wil houden op de realisatie
van provinciaal beleid. Daartoe benoemt de provincie veelal
vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen, in dit voorstel
‘provinciale commissarissen’ genoemd. Provinciale Staten en Gedeputeerde
Staten hebben afspraken vastgelegd over de procedure die gevolgd wordt bij de
benoeming van deze commissarissen.
1.

Inleiding

De provincie Noord-Brabant neemt deel in en is aandeelhouder van diverse
(nuts)bedrijven.
Van deelname is sprake indien de provincie besluit tot
 deelneming via kapitaalverschaffing zoals het nemen van aandelen in
een naamloze of besloten vennootschap;
 deelneming via personen in organen van de privaatrechtelijke
rechtspersoon.
Bij de oprichting van die bedrijven heeft de provincie bewust gekozen om
bepaalde te verrichten activiteiten onder te brengen bij die vennootschappen.
Deze activiteiten zijn bewust op afstand van de provincie geplaatst. De
provincie wenst wel invloed uit te oefenen op de uitvoering door de
onderneming, omdat ze zicht wil houden op de realisatie van het provinciaal
beleid. Daar waar de provincie een vertegenwoordiger in de Raad van
Commissarisen benoemt, wordt in het onderstaande van ‘provinciale
commissarissen’ gesproken. Het gaat daarbij om Essent, Brabant Water,
Eindhoven Airport, BOM, ORR, TOM, OMIV, Agro & Co en Brabantse
Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen.

Datum

15 mei 2006
DIS-nummer

1195685
griffie

Bijlage(n)

Ten behoeve van de benoeming van provinciale commissarissen gelden de
volgende afspraken:
 Gedeputeerde Staten stellen een profiel op waaraan de te benoemen
commissaris moet voldoen;
 Gedeputeerde Staten bieden deze profielschets ter bespreking aan de
fractievoorzitters aan;
 Na bespreking door de fractievoorzitters stellen Gedeputeerde Staten de
profielschets vast en maken deze via een advertentie openbaar (dit laat
onverlet dat Gedeputeerde Staten zelf gericht kandidaten kunnen
benaderen);
 Gedeputeerde Staten benoemen een kandidaat die binnen de
vastgestelde profielschets past en doen daarvan mededeling aan de
fractievoorzitters voordat de benoeming bekend gemaakt wordt.

2.

Het Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp-besluit.

Het presidium van Noord-Brabant,
de voorzitter

J.A.H. Melis, plv.

de griffier

Mw. drs. E.M.J.W. Wöltgens
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Provinciale Staten van Noord-Brabant,

griffie



gelet op het voorstel van het Presidium d.d. 15 mei 2006;
Bijlage(n)

besluiten:
bij de benoeming van provinciale commissarissen de volgende afspraken te
hanteren:
 Gedeputeerde Staten stellen een profiel op waaraan de te benoemen
commissaris moet voldoen;
 Gedeputeerde Staten bieden deze profielschets ter bespreking aan de
fractievoorzitters aan;
 Na bespreking door de fractievoorzitters stellen Gedeputeerde Staten de
profielschets vast en maken deze via een advertentie openbaar (dit laat
onverlet dat Gedeputeerde Staten zelf gericht kandidaten kunnen
benaderen);
 Gedeputeerde Staten benoemen een kandidaat die binnen de
vastgestelde profielschets past en doen daarvan mededeling aan de
fractievoorzitters voordat de benoeming bekend gemaakt wordt.
’s-Hertogenbosch, 2 juni 2006
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier
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