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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, september 2019
Onderwerp: tijdelijke benoeming plaatsvervangend Statengriffier voor Statenvergadering
Bijlage:
- Ontwerpbesluit.

Inleiding.
Artikel 104d van de Provinciewet schrijft voor dat de Statengriffier bij diens afwezigheid in
vergaderingen van Provinciale Staten moet worden vervangen. Dit is onder meer van belang
voor het rechtsgeldig kunnen ondertekenen van de door Provinciale Staten genomen besluiten.
Op 26 mei 2015 hebben uw Staten hiertoe de heer J.R. Loggen benoemd als plaatsvervangend
griffier.
De heer Loggen is sinds medio augustus 2019 gedetacheerd binnen de provincie NoordHolland bij de directie Beheer & Uitvoering, en de heer E. Krijgsman, werkzaam bij de
Statengriffie Noord-Holland, vanaf augustus tijdelijk in de functie van plaatsvervangend
Statengriffier. De detachering van de heer Loggen duurt tot 1 januari 2020.
Om de continuïteit te kunnen waarborgen vindt het Presidium het wenselijk dat Provinciale
Staten de heer Krijgsman tijdelijk als plaatsvervangend Statengriffier aanwijzen. Dit geldt in het
bijzonder voor de werkzaamheden samenhangend met de vergaderingen van Provinciale Staten.
Deze tijdelijke aanwijzing eindigt zodra de detachering van de heer Loggen afloopt. Vanaf dat
moment zal de heer Loggen immers weer werkzaam zijn als plaatsvervangend Statengriffier en
zijn eerdere benoeming is op dat moment nog steeds rechtsgeldig.

Voordracht.
Het Presidium adviseert Provinciale Staten om de heer E. Krijgsman, tijdelijk te belasten met het
in voorkomende gevallen in hun vergaderingen vervangen van de Statengriffier.
A. Th. Van Dijk, voorzitter Presidium

E. Krijgsman, griffier

1

2019

Ontwerpbesluit
Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;
Tijdelijke benoeming plaatsvervangend Statengriffier voor Statenvergadering;

gelezen de voordracht van het Presidium van september 2019;
gelet op artikel 104d van de Provinciewet;

besluiten:
1. De heer E. Krijgsman tijdelijk te belasten met het in voorkomende gevallen in hun
vergaderingen vervangen van de Statengriffier.
2. Deze aanwijzing geldt vanaf 30 september tot het moment dat de detachering van de
heer Loggen bij de directie B&U per 1-1-2020 wordt beëindigd.

Haarlem, 30 september 2019

Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter

, statengriffier
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