
Besluit van 10 februari 2010, nr. 2010- 
9129 tot bekendmaking van de 
Verordening op de vertrouwens-
commissie commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland 2010.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

Maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van 
Noord-Holland in hun vergadering van 26 januari 
2010, onder nr. 2010-9129 het volgende besluit 
hebben genomen:

Provinciale staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van het seniorenconvent 
van  26 november 2009;

gelet op de Provinciewet in het bijzonder de 
artikelen 61 en 145 en de Procedureregels 
benoeming Commissaris van de Koningin;

besluiten:

1  een vertrouwenscommissie in te stellen in 
verband met het vervullen van de vacature 
van Commissaris van de Koningin in de 
provincie Noord-Holland;

2  de na punt 4. volgende verordening regelende 
de taak, samenstelling, werkwijze en geheim-
houding van de vertrouwenscom mis sie vast 
te stellen;.

3  tot leden van de vertrouwenscommissie te 
benoemen:

 a  de heer C.J. Loggen namens de fractie van 
de VVD;

 b  de heer Tj.P.J. Talsma namens de fractie 
van de PvdA;

 c  de heer J.P.H. Bruins Slot namens de 
fractie van het CDA;

 d  de heer D. C.J.M. Wellink namens de 
fractie van de SP;

 e  de heer H.A. Binnema van de fractie van 
GL;

 f  mevrouw J. Geldhof van de fractie van 
D’66;

 g  de heer R.E. van Oeveren van de fractie 
van de PvdD;

 h de heer J.A. Kardol van de fractie CU-SGP;
 i  de heer P. J. Bruijstens van de fractie OU 

N-H/VSP;  
 j mevrouw C. Braam van de fractie Braam.
4  de vertrouwenscommissie op te dragen een 

begroting ter dekking van de kosten van de 
werkzaamheden van de commissie op te stel-
len en deze uiterlijk in juni 2010 aan provin-
ciale staten voor besluitvorming voor te leggen.

 
Verordening op de Vertrouwenscommissie 
Commissaris van de Koningin in Noord-
Holland 2010

Artikel 1  Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a  de Commissaris van de Koningin: de 

Commissaris van de Koningin in de provincie 
Noord-Holland;

b  de commissie: de vertrouwenscommissie, als 
bedoeld in artikel 61, derde lid van de 
Provinciewet;

c  kandidaten: personen die naar het ambt van 
Commissaris van de Koningin in de provincie 
Noord-Holland hebben gesolliciteerd;

d  de minister: de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties;

e  provinciale staten: Provinciale Staten van 
Noord-Holland;

f  gedeputeerde staten: Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland;

g de secretaris: de secretaris van de commissie;
h de voorzitter: de voorzitter van de commissie.

Artikel 2  Instelling
Er is een vertrouwenscommissie in verband met 
het vervullen van de vacature van de Commis-
saris van de Koningin.

Artikel 3  Taak commissie
De commissie is belast met het beoordelen van 
kandidaten en het voorbereiden van een aan-
beveling van provinciale staten aan de minister 
over de benoeming van de Commissaris van de 
Koningin.
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Artikel 4  Samenstelling commissie
1  De commissie bestaat uit tien leden.
2  De leden zijn de fractievoorzitters van de 

politieke fracties in provinciale staten.
3  Het lidmaatschap van de commissie is per-

soonlijk. 
4  In geval van langdurige ziekte van meer dan 

een maand of bij overlijden kan een lid van de 
commissie permanent worden vervangen. 

5  De commissie beslist over de vervanging als 
bedoeld in het vierde lid, op voordracht van 
het seniorenconvent.

6  De voorzitter van de grootste politieke fractie 
is tevens voorzitter van de commissie.

7  De commissie wijst uit haar midden een 
plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 5  Adviseur van de commissie 
1  Gedeputeerde staten wijzen uit hun midden 

een lid aan die als adviseur aan de commissie 
wordt toegevoegd. 

2  Het adviseurschap van de commissie is per-
soonlijk. 

3  De adviseur als bedoeld in het eerste lid 
neemt deel aan de vergaderingen, maar is 
geen lid van de commissie en heeft geen 
stemrecht.

4  In geval van langdurige ziekte van meer dan 
een maand of bij overlijden van de adviseur 
worden gedeputeerde staten in de gelegen-
heid gesteld aan de commissie een vervanger 
voor te dragen.

Artikel 6  Secretariaat commissie en 
ambtelijke ondersteuning
1  De griffier van provinciale staten is secretaris 

van de commissie.
2  De plaatsvervangend griffier van provinciale 

staten is plaatsvervangend secretaris van de 
commissie.

3  De secretaris van gedeputeerde staten, als 
bedoeld in art. 97 van de Provinciewet, die 
tevens algemeen directeur is van het ambte-
lijk apparaat van gedeputeerde staten ver-
leent ondersteuning aan de commissie.

4  De ondersteuning van de commissie door de 
secretaris van gedeputeerde staten is per-
soonlijk. 

5  De griffier, de plaatsvervangend griffier van 
provinciale staten en de secretaris van 
gedepu teerde staten nemen deel aan de ver-
gaderingen, maar zijn geen lid van de 
commissie en hebben geen stemrecht.

Artikel 7  Beoordeling kandidaten en 
inwinnen van informatie
1  De commissie is belast met het beoordelen 

van kandidaten aan de hand van de door 
provinciale staten vastgestelde profielschets.

2  De commissie ontvangt van de minister een 
opgave in alfabetische volgorde van degenen 

die naar het ambt van commissaris hebben 
gesolliciteerd. 

3  Bij de in lid 2 bedoelde opgave ontvangt de 
commissie van de minister haar oordeel over 
kandidaten die de minister in beginsel 
geschikt acht voor benoeming. De commissie 
ontvangt van de minister de afschriften van 
sollicitatiebrieven van kandidaten die de 
minister in beginsel geschikt acht voor 
benoeming.

4  De commissie kan de minister verzoeken 
haar ook afschriften van de andere kandi-
daten te overhandigen.

5  De commissie voert gesprekken met de door 
de minister aan haar doorgeleide kandidaten 
die de minister in beginsel geschikt acht voor 
benoeming.

6  De commissie kan besluiten om ook met een 
of meer niet door de minister aan haar door-
geleide kandidaten een gesprek te voeren. 

7  De commissie doet van het geval als bedoeld 
in het zesde lid van dit artikel onverwijld 
mededeling aan de minister en betrekt het 
oordeel van de minister over deze kandidaat 
of kandidaten in haar eigen beoordeling.

8  Indien de commissie besluit met een door de 
minister in beginsel geschikt geachte kandi-
daat geen gesprek te hebben, dan stelt de 
commissie de minister en de desbetreffende 
kandidaat daarvan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk op de hoogte.

9  De commissie verschaft zich door tussen-
komst van de minister de door de commissie 
nodig geachte informatie over de kandidaten 
als bedoeld in artikel 61, vierde lid, van de 
Provinciewet.

Artikel 8  Gesprek door de commissie met de 
kandidaten.
1  De voorzitter en secretaris nodigen de kandi-

daten als bedoeld in artikel 7 uit.
2  Plaats, datum en tijdstip van een gesprek 

worden zodanig vastgesteld, dat de naam van 
een kandidaat niet bekend kan worden bij 
een of meer andere kandidaten of bij derden.

Artikel 9 Voordracht en verslag 
1  De commissie bepaalt haar standpunt over de 

geschiktheid van de door haar ontvangen 
kandidaten. 

2  De commissie brengt aan de hand van een 
voordracht en bijbehorend ontwerpbesluit 
over haar bevindingen schriftelijk verslag uit 
aan provinciale staten. 

3  De commissie neemt in het verslag aan de 
staten een concept aanbeveling op van ten-
minste twee kandidaten die naar haar 
oordeel voor benoeming in aanmerking 
komen.

4  De commissie vermeldt daarbij ten aanzien 
van iedere kandidaat de motieven die tot haar 
oordeel hebben geleid. 
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5  De commissie geeft tevens een beredeneerde 
volgorde van de kandidaten. 

6  De voordracht en het bijbehorende ontwerp-
besluit en het verslag als bedoeld in het 
tweede lid zijn geheim.

Artikel 10  Stemverhouding
1  Het verslag met de concept aanbeveling als 

bedoeld in artikel 9 worden bij een meerder-
heid van stemmen vastgesteld. 

2  In het verslag kunnen leden van de commis-
sie van minderheidsstandpunten blijk geven.

3  De commissie streeft naar een unanieme 
concept aanbeveling. 

4  Indien niet tot een unaniem oordeel gekomen 
kan worden, wordt het nemen van een beslis-
sing uitgesteld tot de volgende vergadering. 

5  Is uitstel van de beslissing niet mogelijk, of is 
ook in de volgende vergadering geen sprake 
van unanimiteit dan worden de verschillende 
standpunten binnen de commissie ook ter 
kennis van provinciale staten gebracht.

Artikel 11  Vergaderfrequentie, quorum en 
verslaglegging
1  De commissie vergadert zo dikwijls als de 

voorzitter of ten minste drie leden dit nood-
zakelijk achten.

2  De commissie vergadert uitsluitend wanneer 
meer dan de helft van de stemhebbende 
commissieleden aanwezig is. 

3  Als niet wordt voldaan aan het gestelde in het 
tweede lid, belegt de voorzitter op zo kort 
mogelijke termijn een nieuwe vergadering.

4  De vergaderingen van de commissie vinden 
plaats achter gesloten deuren. 

5  Onder verantwoordelijkheid van de secretaris 
wordt een ontwerpverslag van het ter ver-
gadering behandelde opgemaakt. 

6  Het verslag als bedoeld in het vijfde lid wordt 
door de commissie vastgesteld en is geheim.

7  Indien geen volgende vergadering wordt 
gehouden, stelt de voorzitter het verslag vast, 
nadat de leden van de commissie met het 
ontwerpverslag hebben ingestemd.

Artikel 12  Geheimhouding
1  Ten aanzien van al hetgeen voor, tijdens en 

na het verrichten van de werkzaamheden van 
de commissie direct of indirect door de com-
missie wordt besproken, schriftelijk wordt 
vastgelegd of aan de leden van de commissie 
wordt voorgelegd, geldt voor de voorzitter en 
leden van de commissie, de adviseur als 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, de secretaris, 
de plaatsvervangend secretaris en de secre-
taris van gedeputeerde staten een volstrekte 
geheimhoudingsplicht.

2  De geheimhoudingsplicht als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel geldt niet tegenover 
de minister wanneer zij daar expliciet om 
verzoekt.

3  Noch aan de leden van provinciale staten, die 
geen zitting hebben in de commissie, noch 
aan anderen wordt inzage gegeven in of 
informatie verstrekt over de inhoud van aan 
de commissie overgelegde stukken of het 
behandelde ter vergadering.

4  Ten aanzien van al hetgeen door de commis-
sie aan provinciale staten wordt overgelegd, 
medegedeeld of anderszins ter kennis wordt 
gebracht geldt voor provinciale staten, als-
mede voor de waarnemend voorzitter en 
afzonderlijke leden van provinciale staten een 
volstrekte geheimhoudingsplicht.

5  De behandeling in vergaderingen van provin-
ciale staten van de in het vierde lid bedoelde 
stukken, gegevens of informatie zal steeds 
achter gesloten deuren plaatsvinden. 

6  De verslagen van de vergaderingen als 
bedoeld in het vijfde lid zijn geheim.  

7  De geheimhoudingsverplichtingen die 
krachtens deze verordening gelden, of zullen 
komen te gelden, blijven onverminderd van 
kracht na ontbinding van de commissie, na 
het voltooien van de benoemingsprocedure en 
na verval van deze verordening.

Artikel 13  Vertegenwoordiging en 
correspondentie
1  De voorzitter van de commissie vertegen-

woordigt de commissie en treedt op als 
contactpersoon en woordvoerder.

2  Alle stukken, bestemd voor de commissie, 
worden gericht aan de voorzitter of secretaris 
en verzonden naar het privé-adres van de 
secretaris.

3  Alle stukken die van de commissie uitgaan, 
worden door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend.

Artikel 14  Openbaarmaking
1  De aanbeveling over de benoeming van de 

Commissaris van de Koningin is, voor zover 
het de eerste naam op de aanbeveling betreft, 
openbaar met ingang van het moment 
waarop deze door provinciale staten als 
zodanig is vastgesteld. 

2  De bij de aanbeveling behorende stukken, 
alsmede de overige stukken, gegevens of 
informatie waarop provinciale staten de aan-
beveling hebben gebaseerd, blijven onvermin-
derd geheim overeenkomstig hetgeen dien-
aangaande in deze verordening is bepaald.

Artikel 15  Ontbinding
De commissie wordt geacht te zijn ontbonden 
met ingang van de dag, volgende op die, waarop 
het Koninklijk Besluit tot benoeming van de 
Commissaris van de Koningin aan provinciale 
staten is bekend gemaakt.
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Artikel 16  Archivering
1  De secretaris draagt er zorg voor, dat alle 

archiefbescheiden in verzegelde enveloppen 
en gerubriceerd als ‘geheim’ vóór het tijdstip 
van ontbinding van de commissie worden 
overgebracht naar de krachtens de Archiefwet 
door provinciale staten aangewezen archief-
bewaarplaats.

2  Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging 
wordt een verklaring van overbrenging 
opgemaakt volgens artikel 9 van het Archief-
besluit 1995. 

3  In de verklaring als bedoeld in het tweede lid 
wordt melding gemaakt van de met toepas-
sing van artikel 15, eerste lid, onder a en c, 
van de Archiefwet gestelde beperkingen van 
openbaarheid, geldende voor een periode van 
75 jaar.

4  In afwijking van het eerste lid worden de 
originele bescheiden die de commissie heeft 
ontvangen van de minister, vóór het tijdstip 
van de ontbinding van de commissie aan de 
minister teruggezonden.

5  De voorzitter en de leden, de adviseur als 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, de plaats-
vervangend secretaris en de secretaris van 
gedeputeerde staten overhandigen alle aan 
hun verstrekte bescheiden, dan wel kopieën 
die zij van deze bescheiden onder zich 
hebben, vóór het tijdstip van de ontbinding 
van de commissie aan de secretaris.

6  De in het vorige lid bedoelde bescheiden, 
alsmede de bescheiden en de kopieën die de 
secretaris onder zich heeft, worden, voor 
zover het geen archiefbescheiden betreffen, 
door de secretaris onverwijld vernietigd.

Artikel 17  Onvoorzien
1  In alle gevallen, waarin deze verordening 

niet voorziet, beslist de commissie, met 
inachtneming van hetgeen bij of krachtens 
wettelijk voorschrift is bepaald. 

2  Zo nodig voert de voorzitter voorafgaand aan 
de beslissing als bedoeld in het eerste lid 
overleg met de minister.

Artikel 18  Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 
de dag na de datum van uitgifte van het Provin-
ciaal blad waarin zij is geplaatst en vervalt met 
ingang van de dag waarop het Koninklijk Besluit 
tot benoeming van de Commissaris van de 
Koningin aan provinciale staten bekend is 
gemaakt.

Artikel 19  Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 
Verordening op de vertrouwenscommissie 
Commissaris van de Koningin Noord-Holland 
2010. 

Haarlem, 26 januari 2010.

Provinciale Staten voornoemd,

De waarnemend voorzitter,  
dr. A.P. van der Meché.

de griffier, I.J.M. Speekenbrink.

Uitgegeven op 24 februari 2010.

De Provinciesecretaris van Noord-Holland.
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