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benoemen nieuw lid van de commissie Integriteit
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Nr:

Voorstel

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Aanleiding
Op 12 april 2019 werden door Provinciale Staten van Zeeland zeven leden benoemd in de
commissie Integriteit. Met het ontslag van mevrouw Van den Broeke op 8 oktober uit de
Provinciale Staten is er een vacature ontstaan in deze commissie.
Samenstelling
Bij de instelling van de commissie is ten aanzien van de samenstelling het volgende bepaald.
De commissie bestaat uit ten minste drie statenleden en ten hoogste een aantal statenleden dat
overeenkomt met de helft van het aantal Statenfracties (bij de huidige samenstelling van staten
zijn dat zeven leden). Tenminste een derde van het aantal leden van de commissie is tevens lid
van het Presidium. De commissie wordt aangevuld met de griffier en de commissaris van de
Koning.
Taken
De volgende taken voor deze commissie zijn vastgesteld:
I.
II.
III.
IV.

het vervullen van een ambassadeursrol waar het gaat om integriteit voor politieke
ambtsdragers;
er voor te zorgen dat het onderwerp integriteit voor politieke ambtsdragers periodiek
bespreekbaar gemaakt en geëvalueerd wordt;
een aanspreekpunt vormen voor niet op een individuele persoon toegespitste
integriteitskwesties aangaande politiek ambtsdragers;
het fungeren als klankbord op initiatief van de commissaris van de Koning omtrent het
integriteitsonderzoek voor de benoeming van gedeputeerden.

b. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. Zij vergadert zo vaak de leden van de
commissie dit noodzakelijk achten. De voorzitter of een van de leden rapporteert aan de
commissie Bestuur.

V3.1

statenstukken
statenstukken

Samenvatting:
Voor wordt gesteld om de heer M.J.J. (Maarten) Janssens als lid van de commissie Integriteit te
benoemen ter vervulling van de vacature die op 8 oktober is ontstaan als gevolg van het vertrek
van mevrouw Van den Broeke uit Provinciale Staten.
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Onderwerp: benoemen nieuw lid van de commissie Integriteit

Voorstel
U wordt voorgesteld om heer M.J.J. (Maarten) Janssens te benoemen als lid van de commissie Integriteit voor
het restant van deze statenperiode.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

het presidium van Provinciale Staten van Zeeland,
drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 1 november 2021
gelet op artikel 82 van de Provinciewet,
besluiten:
Voor het restant van deze statenperiode heer M.J.J. (Maarten) Janssens te benoemen als lid van de
commissie Integriteit

