
Besluit van Provinciale Staten van 
Noord-Holland van 6 februari 2012, 
nr. 13a , tot vaststelling van het 
instellingsbesluit commissie evaluatie 
commissaris van de Koningin van 
Noord-Holland.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelet op de voordracht van het Presidium van 
6 februari 2012;

overwegende dat het wenselijk is dat tenminste 
drie keer tijdens zijn ambtsperiode de commis
saris van de Koningin met provinciale staten zijn 
functioneren evalueert;

dat daartoe een evaluatiecommissie wordt 
ingesteld die de commissaris van de Koningin 
uitnodigt voor de te voeren gesprekken;

dat van deze gesprekken verslag wordt gedaan en 
bij een eventuele herbenoemingsprocedure van 
de commissaris van de Koningin deze verslagen 
daarbij kunnen worden betrokken;

gelezen het voorstel van het presidium van 
6 februari 2012;

gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Besluiten vast te stellen:

Instellingsbesluit commissie evaluatie commis
saris van de Koningin van NoordHolland;

Artikel 1
1  Er is een commissie evaluatie commissaris 

van de Koningin die namens provinciale 
staten evaluatiegesprekken voert met de 
commissaris van de Koningin.

2  De commissie nodigt ten minste drie keer per 
ambtsperiode de commissaris van de 
Koningin uit voor het voeren van een 
evaluatiegesprek.

Artikel 2
1  Provinciale staten kiezen uit hun midden de 

leden van de commissie. 
2  De commissie bestaat uit vier leden.
3  Bij langdurige ziekte of afwezigheid van een 

commissielid kiezen provinciale staten een 
vervanger.

4  De commissie laat zich bijstaan door de 
griffier of bij diens afwezigheid door diens 
vervanger.

5  De commissie kan zich laten informeren door 
een gedeputeerde en de provinciesecretaris.

Artikel 3
1  De commissie wijst uit haar midden één van 

de leden aan als voorzitter.
2  De voorzitter leidt het gesprek.
3  De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als 

woordvoerder.

Artikel 4
1  De griffier agendeert en organiseert een 

evaluatiegesprek.
2  De leden van de commissie en de commis

saris van de Koningin krijgen de gelegenheid 
om bespreekpunten aan te leveren.

3  Uiterlijk twee weken voor het gesprek 
ontvangen de leden van de commissie en de 
commissaris van de Koningin namens de 
voorzitter een schriftelijke uitnodiging; die 
bevat in ieder geval plaats, tijdstip, agenda 
en bespreekpunten.

4  Een commissielid dat niet in staat is het 
gesprek bij te wonen, deelt dit tijdig mee.

5  Bij verhindering van meer dan één lid van de 
evaluatiecommissie zorgt de griffier voor een 
nieuwe afspraak.

Artikel 5
1  Een evaluatiegesprek en vergaderingen van 

de commissie vinden plaats in beslotenheid.
2  Tijdens het gesprek hebben zowel de leden 

van de evaluatiecommissie als de commis
saris van de Koningin de mogelijkheid hun 
mening over en ervaringen met de geagen
deerde bespreekpunten toe te lichten.
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3  Uitgangspunt bij het gesprek is de profiel
schets op basis waarvan de commissaris van 
de Koningin is benoemd.

Artikel 6
1  Door de griffier wordt een verslag van het 

evaluatiegesprek in conceptvorm in drievoud 
opgesteld en door de evaluatiecommissie en 
de commissaris van de Koningin door onder
tekening vastgesteld.

2  Het verslag bevat de feitelijke gegevens van de 
tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het 
gesprek en geeft een duidelijk en feitelijk 
beeld van het besprokene.

Artikel 7
1  De griffier draagt zorg voor een afdoende 

vertrouwelijke archivering van de in artikel 4 
en 6 bedoelde stukken.

2  Na het aftreden van de commissaris van de 
Koningin worden de in het eerste lid bedoelde 
stukken door de griffier vernietigd.

Artikel 8
1  De leden van de commissie zijn verplicht tot 

geheimhouding van de inhoud van de in 
artikel 4 en 6 bedoelde stukken en van de 
informatie die zij in het evaluatiegesprek 
ontvangen.

2  De leden van de commissie behandelen alle 
verkregen gegevens en inlichtingen ver
trouwelijk.

3  Het eerste en tweede lid zijn niet van toe
passing op gegevens en inlichtingen die reeds 
anderszins openbaar zijn gemaakt.

4  Het in de vorige leden bepaalde is van over
een komstige toepassing op de griffier. 

Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als:
Instellingsbesluit commissie evaluatie 
commissaris van de Koningin van Noord
Holland.

Haarlem, 6 februari 2012.

Provinciale staten voornoemd;

R. Meerhof, plv. voorzitter.

J.J.M. Vrijburg, wnd. statengriffier.

Uitgegeven op 20 maart 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland;

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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