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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 3 februari 2020
Onderwerp: benoeming plaatsvervangend griffier voor Statenvergadering

Bijlagen:
besluit
1.

Inleiding

Op grond van artikel 104a, eerste lid van de Provinciewet staat de Statengriffier Provinciale
Staten en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Artikel
104 b van de Provinciewet bepaalt dat de Statengriffier in de vergadering van Provinciale Staten
aanwezig is. Artikel 104d bepaalt dat Provinciale Staten de vervanging van de Statengriffier
regelen. Er is thans reden om de vervanging van de Statengriffier te regelen.
De plaatsvervangend griffier draagt zorg voor vervanging bij afwezigheid van de Statengriffier.
Het kan zijn dat de Statengriffier verhinderd is de vergadering bij te wonen. Daarnaast kunnen,
in de afwezigheid van de Statengriffier, besluiten van uw Staten rechtsgeldig ondertekend
worden door de plaatsvervangend griffier.
2.

Financiering, communicatie en (burger)participatie

Met de aanwijzing door uw Staten zijn geen kosten gemoeid.
3.

Proces en procedure

In december jl. werd bekend dat de heer Loggen per 1 januari 2020 zou starten als
Programmamanager/plv. Sectormanager Bodem en Groen bij deze sector. Vervolgens is de
vacature voor plaatsvervangend griffier binnen de organisatie van de Provincie Noord-Holland
opengesteld en inmiddels is de sollicitatieprocedure voor de vacature van plaatsvervangend
griffier afgerond. Daarom wordt door middel van deze voordracht de heer Admiraal
voorgedragen als plaatsvervanger van de griffier.
4.

Voorstel

Het Presidium adviseert Provinciale Staten om de heer M.W. Admiraal te belasten met het in
voorkomende gevallen in hun vergaderingen vervangen van de Statengriffier.
dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter
mw. K. Bolt, Statengriffier
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Ontwerpbesluit

Nr. 06-2020

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van het Presidium van 3 februari 2020;

gelet op artikelen 104d en 104e van de Provinciewet;,

besluiten:
1.

Onder intrekking van het aanwijzingsbesluit van de heer J.R. Loggen tot
plaatsvervangend statengriffier, de heer M.W. Admiraal aan te wijzen als
plaatsvervangend statengriffier per 1 februari 2020.

Haarlem, 3 februari 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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