Statenmededeling

Onderwerp

Datum

Gevolgen nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen voor deelname
PS-leden in Raad van Bestuur Havenschap Moerdijk

24 februari 2015
Documentnummer

GS: 3783513
PS: 3785319

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De gevolgen van de nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen voor
deelname PS-leden in Raad van Bestuur Havenschap Moerdijk
Aanleiding
Op 12 december 2014 hebben uw Staten ingestemd met de nota
Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen. Hierin is bij amendement
besloten dat Statenleden geen rol meer kunnen vervullen bij de aansturing van
een verbonden partij. Dit betekent dat leden van PS niet langer kunnen
fungeren als provinciaal vertegenwoordiger in een Algemeen Bestuur van een
GR. Uitzonderingen hierop dienen separaat aan PS te worden voorgelegd.
Het college heeft zich gebogen over de vraag wat dit besluit betekent voor de
vertegenwoordiging van PS in de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk.
Dit mede in het licht van de besluiten die uw Staten op 6 februari jl. hebben
genomen met betrekking tot de herziening van de governance van het
Havenschap. Hierbij informeren we u over onze conclusies en aanbevelingen.

Bevoegdheid
Met de vaststelling van de Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen
hebben uw Staten de kaders bepaald. GS is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de nota. Uitzonderingen op het betreffende besluit in de nota
dienen separaat aan PS te worden voorgelegd. Voor wat betreft de
vertegenwoordiging van PS-leden in een algemeen bestuur van een GR is
uitsluitend PS bevoegd leden en plaatsvervangende leden aan te wijzen.
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Kernboodschap

Datum

1. Implementatie van het besluit vereist een wijziging van de GR van het
Havenschap

24 februari 2015

De samenstelling van de Raad van Bestuur is vastgelegd in de
Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk 1997 (hierna GR).
Deze GR is enigszins vergelijkbaar met statuten in een privaatrechtelijke
onderneming en schrijft voor hoe een bepaalde entiteit – zoals deze GR - is
georganiseerd. Deze GR heeft in 2004 een wijziging ondergaan naar
aanleiding van de uittreding van Breda en Drimmelen. Met betrekking tot
de samenstelling van de RvB is toen het volgende bepaald:
De Raad van Bestuur bestaat uit 8 leden en is als volgt samengesteld:
a. twee leden uit de Raad van de gemeente Moerdijk, aan te wijzen
door en uit de Raad van die gemeente;
b. twee leden uit het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Moerdijk, aan te wijzen door de Raad van die gemeente;
c. twee leden aan te wijzen door en uit Provinciale Staten van NoordBrabant;
d. twee leden uit het college van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant, de voorzitter inbegrepen, aan te wijzen door Provinciale
Staten.
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Het wijzigen van de provinciale vertegenwoordiging in de Raad van
Bestuur vereist dus een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling.
Havenschap Moerdijk 2004. Wijziging van de GR kan alleen met
eensluidend besluit van de deelnemers. Er zal dus overleg met de
gemeente Moerdijk moeten plaats vinden.

2. in afwachting van de nieuwe governance, die medio 2016 is gerealiseerd,
is een wijziging van de GR niet zinvol
Een herziening van de GR op dit moment is weinig zinvol nu gewerkt wordt
aan een nieuw governancemodel met een NV in combinatie met een GR.
Een wijziging kost tijd en geld en zal mogelijk pas gerealiseerd zijn als ook
de nieuwe statuten ergo de nieuwe organisatie van de GR in concept
voorliggen. We achten het meer van belang om ons te richten op de
nieuwe bestuurlijke inrichting van het Havenschap en daarover
overeenstemming te bereiken met Moerdijk.

3. De bestuurszetels van de PS leden tijdelijk niet (her)bezetten kan de
belangen van de provincie schaden en een goede besluitvorming van het
Havenschap belemmeren
Indien zou worden besloten de PS-zetels in de RvB niet te bezetten, totdat
de nieuwe governance is doorgevoerd, dan zou dit tot de volgende
consequenties kunnen leiden:
- de stemverhouding in de RvB zou tijdelijk in het voordeel van de
gemeente Moerdijk uitvallen, indien tot stemming wordt overgegaan. In de
RvB heeft ieder lid een stem.
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- er ontstaat een groter risico dat het vereiste quorum niet wordt bereikt
zodat een nieuwe vergadering moet worden uitgeschreven.
In het licht van de besluitvorming over de nieuwe governance is het voor de
provincie van belang dat er geen sprake is van beperkingen van haar
vertegenwoordiging in de RvB.
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4. Verlenging van de zittingsperiode van de huidige leden of vervanging door
leden van GS is juridisch niet mogelijk.
Leden of plaatsvervangende leden van PS in de RvB dienen afkomstig te
zijn uit het orgaan dat haar heeft aangewezen. Als de huidige leden niet in
PS terug komen is het niet mogelijk dat zij nog tijdelijk als RvB lid
aanblijven. Hun lidmaatschap is gekoppeld aan de zittingsduur van PS. Op
grond van de GR kan een PS-vertegenwoordiger ook niet worden
vervangen door een gedeputeerde of een ambtenaar.

5. Gelet op bovenstaande overwegingen verdient het de voorkeur om over te
gaan tot voortzetting van de PS-vertegenwoordiging in de RvB tot de
nieuwe governance van HM is doorgevoerd. Deze termijn zou in beginsel
tot uiterlijk eind 2016 mogen duren.
Naar verwachting zal de RvB nog twee tot viermaal vergaderen voordat
de nieuwe structuur wordt doorgevoerd. Daarbij spelen wel voor de
provincie belangrijke besluiten als de overdracht van de bezittingen naar
de NV en de herziening van de GR. Om deze reden is het van belang om
de PS-vertegenwoordiging in de RvB nog tijdelijk voort te zetten, zodat de
besluitvorming nog op een normale manier kan plaatsvinden. Mocht
besluitvorming over de nieuwe governance langer duren dan nu is voorzien
(i.c. uiterlijk eind 2016), dan zou dit besluit opnieuw overwogen kunnen
worden.

Consequenties

1. Wij verzoeken u om na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart
over te gaan tot het aanwijzen van vertegenwoordigers uit uw Staten in de
Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk voor een beperkte termijn
tot de besluitvorming over de nieuwe governance van HM is afgerond
(uiterlijk eind 2016).
Europese en internationale zaken
Nvt
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Communicatie
De Raad van Bestuur en directie van Havenschap Moerdijk zal over de inhoud
van deze mededeling worden geïnformeerd.
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Vervolg
We zullen tijdens de eerstvolgende vergadering van het Presidium nog
aandacht vragen voor de inhoud van deze mededeling.
Bijlagen
N.v.t.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

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

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: W.W.M. Wagenmans, wwagenmans@brabant.nl, (06) 55686527
Eenheid Directeur Strategie en Beleid/Cluster Economie en Internationalisering
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