
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 20 december 2007, nr. 2007-76274 
tot bekendmaking van de Verordening betreffende 
de instelling en werkwijze van de Vertrouwens-
commissie inzake de herbenoeming van de commis-
saris van de Koningin in de provincie Noord-Holland. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in 
hun vergadering van 17 december 2007, onder nr. 9, het 
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van het Seniorenconvent van 
13 december 2007;

gelet op artikel 82 en 145 van de Provinciewet, alsmede 
op de bepalingen van de Archiefwet 1995 en het 
Archiefbesluit 1995;

besluiten:

I  Vast te stellen de Verordening betreffende de 
instelling en werkwijze van de Vertrouwens-
commissie inzake de herbenoeming van de 
commissaris van de Koningin in de provincie 
Noord-Holland, luidende als volgt:

	 Artikel	1
  Er is een commissie genaamd: Vertrouwens-

commissie inzake de herbenoeming van de 
commissaris van de Koningin in de provincie 
Noord-Holland, hierna te noemen ‘de Vertrouwens-
commissie’.

	 Artikel	2
  De Vertrouwenscommissie is belast met de voor-

bereiding van een aanbeveling van Provinciale 
Staten van Noord-Holland aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake 
de herbenoeming van de commissaris van de 
Koningin in de provincie Noord-Holland.

	 Artikel	3
 1  De Vertrouwenscommissie bestaat uit zoveel 

leden als er politieke fracties zijn in Provin-
ciale Staten van Noord-Holland.

 2  In de Vertrouwenscommissie hebben uit-
sluitend de voorzitters van de in lid 1 genoemde 
politieke fracties zitting.

 3  De Vertrouwenscommissie wijst uit haar midden 
een voorzitter en een plaatsvervangend voor-
zitter aan.

 4  De Griffier van Provinciale Staten van Noord-
Holland is secretaris van de Vertrouwens-
commissie. Zij kan zich door een provinciaal 
ambtenaar laten bijstaan.

 5  Voor de leden en de secretaris worden geen 
plaatsvervangers aangewezen.

	 Artikel	4
 1  De Vertrouwenscommissie vormt zich een 

oordeel over het functioneren van de 
commissaris van de Koningin van Noord-
Holland. De profielschets van de commissaris 
van de Koningin vormt daarvoor het toetsings-
kader.

 2  De Vertrouwenscommissie legt haar 
bevindingen schriftelijk vast in een verslag. 
Dit verslag is geheim.

 3  Het verslag van de Vertrouwenscommissie 
wordt bij meerderheid van stemmen vast-
gesteld. In het verslag kunnen de leden van de 
Vertrouwenscommissie van minderheidsstand-
punten blijk geven.

 4  Alvorens het verslag aan Provinciale Staten te 
zenden, bespreekt de Vertrouwenscommissie 
dit met de commissaris van de Koningin.

 5  Indien ter zake van zijn functioneren 
afspraken met de commissaris van de 
Koningin worden gemaakt, worden deze in 
het verslag aan Provinciale Staten vermeld. 

	 Artikel	5
 1  De Vertrouwenscommissie vergadert zo dik-

wijls als de voorzitter of ten minste twee leden 
dit noodzakelijk achten.
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 2  De uitnodigingen voor de vergaderingen van 
de Vertrouwenscommissie worden ten minste 
drie dagen tevoren door of vanwege de voor-
zitter aan de leden gezonden.

 3  De Vertrouwenscommissie vergadert uit-
sluitend wanneer meer dan de helft van het 
aantal commissieleden aanwezig is.

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

	 Artikel	6
 1  Ten aanzien van al hetgeen voor, tijdens of na 

het verrichten van de werkzaamheden van de 
Vertrouwenscommissie direct of indirect door 
de Vertrouwenscommissie wordt besproken, 
schriftelijk wordt vastgelegd en/of aan de 
leden van de Vertrouwenscommissie wordt 
voorgelegd, geldt voor de voorzitter en de 
leden van de Vertrouwenscommissie, de 
secretaris en de provinciaal ambtenaar die 
haar bijstaat een volstrekte geheimhoudings-
plicht.

 2  De in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht 
geldt evenzeer tegenover Provinciale Staten, 
alsmede tegenover de afzonderlijke leden van 
Provinciale Staten, behoudens wanneer het 
stukken, gegevens of informatie betreft die 
door de Vertrouwenscommissie aan Provin-
ciale Staten zijn overgelegd, medegedeeld of 
anderszins ter kennis zijn gebracht. In het 
laatste geval blijft de geheimhoudingsplicht 
tegenover derden evenwel onverkort van 
kracht.

 3  Ten aanzien van al hetgeen door de 
Vertrouwenscommissie aan Provinciale Staten 
wordt overgelegd, medegedeeld of anderszins 
ter kennis wordt gebracht geldt voor Provin-
ciale Staten, alsmede voor de afzonderlijke 
leden van Provinciale Staten en de commis-
saris van de Koningin een volstrekte geheim-
houdingsplicht.

 4  De behandeling van de in lid 3 bedoelde stuk-
ken, gegevens of informatie door Provinciale 
Staten zal steeds achter gesloten deuren plaats-
vinden. De verslagen van deze vergaderingen 
zijn geheim. 

 5  De geheimhoudingsverplichtingen die 
krachtens deze verordening gelden, of zullen 
komen te gelden, blijven onverminderd van 
kracht na ontbinding van de Vertrouwens-
commissie.

	 Artikel	7
  Indien en voor zover voor de uitvoering van het 

bepaalde in artikel 4 lid 2, artikel 5 lid 4 en artikel 
6 van de verordening ingevolge de Provinciewet 
nog afzonderlijke, c.q. aanvullende besluit-
vorming van de Vertrouwenscommissie en/of 
haar voorzitter, dan wel van Provinciale Staten 

en/of hun voorzitter vereist mocht zijn, wordt 
daartoe onverwijld door het desbetreffende 
orgaan overgegaan. 

	 Artikel	8
 1  De aanbeveling inzake de herbenoeming van 

de commissaris van de Koningin is openbaar 
met ingang van het moment waarop deze 
door Provinciale Staten als zodanig is vast-
gesteld en aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties is verzonden.

 2  De bij de aanbeveling behorende stukken, 
alsmede de overige stukken, gegevens of 
informatie waarop Provinciale Staten de 
aanbeveling hebben gebaseerd, blijven onver-
minderd geheim overeenkomstig het dienaan-
gaande in de onderhavige verordening is 
bepaald. 

	 Artikel	9
  In alle gevallen,waarin deze verordening niet 

voorziet, beslist de Vertrouwenscommissie. Bij 
het staken der stemmen beslist de voorzitter van 
de commissie.

	 Artikel	10
  De Vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn 

ontbonden met ingang van de dag, volgende op 
die, waarop het Koninklijk Besluit tot her-
benoeming van de commissaris van de Koningin 
aan Provinciale Staten bekend is gemaakt.

	 Artikel	11
 1  Alle stukken die de Vertrouwenscommissie in 

het kader van haar werkzaamheden zelf heeft 
opgemaakt, alsmede de overige stukken die 
op grond van de Archiefwet of naar het oor-
deel van de voorzitter van de Vertrouwens-
commissie voor archivering in aanmerking 
komen, worden na ontbinding van de 
Vertrouwenscommissie onverwijld door de 
secretaris van de Vertrouwenscommissie 
verpakt in gesloten en verzegelde enveloppen, 
welke worden voorzien van een duidelijke 
aanduiding ‘GEHEIM’.

 2  De secretaris van de Vertrouwenscommissie 
brengt de in lid 1 bedoelde enveloppen over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de 
Archiefwet 1995 onverwijld over naar de 
krachtens die wet aangewezen archiefbewaar-
plaats.

 3  In het kader van de overbrenging van de in 
lid 1 bedoelde enveloppen naar de archief-
bewaarplaats wordt bepaald dat de betref-
fende archiefbescheiden gedurende 75 jaar 
geheim dienen te blijven. Zulks overeen-
komstig het bepaalde in artikel 15 van de 
Archiefwet 1995 en op grond van de in lid 1 , 
sub a en c van dat artikel genoemde gronden.
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 4  Van de in lid 2 bedoelde overbrenging wordt 
een verklaring opgemaakt als bedoeld in 
artikel 9 van het Archiefbesluit 1995. In deze 
verklaring wordt melding gemaakt van de 
met toepassing van artikel 15 van de Archief-
wet 1995 gestelde beperkingen aan de open-
baarheid.

 5  Indien voor de uitvoering van het bepaalde in 
de leden 1 tot en met 4 de tussenkomst van 
het college van Gedeputeerde Staten in haar 
hoedanigheid van zorgdrager als bedoeld in 
de Archiefwet 1995 vereist is, verleent zij 
daaraan volledig en onverkort haar mede-
werking. Wanneer dit noodzakelijkerwijze 
met zich mee mocht brengen dat de envelop-
pen aan het college van Gedeputeerde Staten 
dienen te worden overgedragen, zal het dit 
college niet zijn toegestaan deze te openen.

 6  Alle stukken die door of vanwege de 
Vertrouwenscommissie zijn opgemaakt of aan 
haar zijn toevertrouwd en niet voor archivering 
in aanmerking komen, worden door de voor-
zitter en de secretaris in gezamenlijkheid ver-
nietigd, dan wel worden geretourneerd aan 
degenen die deze stukken hebben verschaft.

	 Artikel	12
  Deze verordening treedt in werking met ingang 

van de dag volgend op die van haar vaststelling 
en vervalt met ingang van de dag waarop het 
Koninklijk Besluit tot herbenoeming van de 
commissaris van de Koningin aan Provinciale 
Staten bekend is gemaakt.

	 Artikel	13
  Deze verordening kan worden aangehaald als 

‘Verordening op de Vertrouwenscommissie 
herbenoeming cvdK’.

II  De Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van dit besluit in kennis te 
stellen.

Haarlem, ………….. [datum vaststelling door PS]

Provinciale Staten van Noord-Holland.

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, griffier.
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Bijlage 

Profielschets commissaris van de Koningin in Noord-
Holland

1  Wij stellen hoge, bestuurlijke kwaliteitseisen 
centraal.

2  Bij gelijke geschiktheid willen wij een vrouw 
voorrang geven.

3  Voor ons spreekt vanzelf dat de nieuwe commis-
saris van de Koningin beschikt over ruime leiding-
gevende bestuurlijke ervaring, bij voorkeur 
opgedaan in het politieke bedrijf.

4  De nieuwe commissaris zal zich, met respect voor 
het door Provinciale Staten bepaalde beleid, 
moeten inzetten voor de coördinatie tussen en 
samenwerking van de bestuursorganen van de 
provincie en het integraal functioneren van 
Provinciale Staten en het college van Gedepu-
teerde Staten. Wij zijn van oordeel dat het past in 
de toekomstige duale verhoudingen dat, zodra de 
wetgever zulks mogelijk gemaakt heeft, onze 
voorzitter uit ons midden gekozen wordt 2 
Daarnaast moet de relatie tussen de bestuurs-
organen en de ambtelijke organisatie haar of zijn 
belangstelling hebben.

5  De commissaris moet in- en extern een open 
houding hebben ten aanzien van de verschillende 
levensbeschouwelijke, politieke en/of maatschap-
pelijke opvattingen. Hij of zij kent een open, 
tolerante instelling ten aanzien van minderheids-
groeperingen en is immer bereid tot dialoog.

6  Wij gaan er niet van uit dat aan de commissaris 
binnen het college van Gedeputeerde Staten een 
portefeuille betreffende een bepaald deelgebied 
wordt toebedeeld. Wij gaan er evenwel van uit 
dat de commissaris bereid is om, met respect 
voor de verantwoordelijkheidsverdeling, de 
ruimte van zijn/haar eigen positie op creatieve en 
doortastende wijze te benutten, ten bate van de 
provincie.

7  De commissaris moet naar ons oordeel een open 
oog hebben voor de noodzakelijke vernieuwingen 
in beleidsmatig en organisatorisch opzicht en 
bereid zijn daaraan vanuit haar/zijn rol een actieve 
bijdrage te leveren. Wij denken hierbij onder 
andere aan de actuele discussie over rol en taken 
van de provincie, de Randstadsamenwerking en 
de agglomeratieproblematiek.

8  Wij hechten er aan dat de commissaris sterk en 
positief is geïnteresseerd in de Noord-Hollandse 
samenleving en het lokaal bestuur en dit ook tot 
uitdrukking brengt door daadwerkelijk te 

investeren in goede relaties van de provincie op 
dit vlak. Bijzondere aandacht zal zij/hij dienen te 
besteden aan samenwerking met de gemeente 
Amsterdam. Ook verwachten wij dat zij/hij 
gericht is op samenwerking van de provincie 
Noord-Holland met andere provincies. Daarnaast 
zien wij hem of haar graag actief en zo nodig 
wervend optreden in landelijke en andere 
verbanden en netwerken, als het belang van de 
provincie daarmee gediend kan zijn. Het 
bevorderen en verdedigen van de belangen van 
de provincie Noord-Holland waar dat nuttig of 
nodig is zien wij als een belangrijke taak van de 
commissaris.

9  Wij staan niet afwijzend ten opzichte van even-
tuele nevenfuncties van de commissaris buiten de 
overheidssector. Wel verwachten wij dat hij of zij 
zich bewust is van mogelijke gevoeligheden ten 
aanzien van bepaalde zuiver particuliere neven-
functies, prudent te werk gaat en functies met 
potentiële belangenconflicten vermijdt. Daarnaast 
gaan wij er van uit dat de commissaris hierover 
openheid betracht ten opzichte van Gedepu-
teerde Staten en Provinciale Staten en bij twijfel 
deze organen vooraf raadpleegt.

10  Wij hechten er aan dat de commissaris jaarlijks 
een jaarverslag uitbrengt aan Provinciale Staten, 
waarin hij verantwoording aflegt over de uit-
oefening van zijn taken en bevoegdheden

11  Vanzelfsprekend erkennen wij het tweeledige 
karakter van het commissarisambt. In Noord-
Holland is gebleken dat daarmee door de 
commissaris op een open en soepele wijze kan 
worden omgegaan zonder dat wrijvingen of 
misverstanden hoeven te ontstaan. Wij zien deze 
situatie gaarne gecontinueerd, ook omdat wij dit 
voor een open houding van de commissaris 
jegens de bevolking wenselijk achten.

Uitgegeven op …………………. [wordt ingevuld door 
MediaProductie]

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

dumonc
Tekstvak
Directie/sector: STGCategorie: algemeen verbindende voorschriften




