
2009  34

�

Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 27 januari 2009, 
nr. 2009-4�5, tot bekendmaking van de 
vaststelling van het reglement Advies-
commissie Cultuur en Cultuurhistorie.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 27 januari 2009, onder nr. 2 het volgende 
besluit hebben genomen:

1  Een Adviescommissie Cultuur en Cultuur-
historie in te stellen.

2  Het reglement Adviescommissie Cultuur en 
Cultuurhistorie vast te stellen. 

Haarlem, 27 januari 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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

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

Reglement adviescommissie Cultuur en Cultuur- 
historie

Algemeen

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op de door gede- 
puteerde staten van Noord-Holland op grond van  
artikel 82 van de Provinciewet ingestelde advies-
commissies in het kader van het cultuurbeleid.

Adviescommissie Cultuur en Cultuurhistorie

Artikel 2
Gedeputeerde staten stellen een adviescommissie 
Cultuur en Cultuurhistorie in.

Samenstelling

Artikel 3 
De werkzaamheden van de adviescommissie zul-
len worden uitgevoerd in subcommissies.

Artikel 4
1  De leden van de adviescommissie worden op 

persoonlijke titel door gedeputeerde staten 
benoemd.

2  Een aantal leden van de adviescommissie 
heeft als specifieke taak het voorzitterschap 
van een van de subcommissies.

3  Voor een vergadering van de adviescommissie 
worden inclusief voorzitter ten minste vijf en 
ten hoogste zeven leden uitgenodigd.

4  De leden van de adviescommissie worden 
benoemd voor een periode van twee jaar en 
zijn aansluitend eenmalig herbenoembaar 
voor een periode van twee jaar.

5  Het secretariaat van de adviescommissie 
wordt gevoerd door een ambtenaar van de 
provincie.

Werkwijze

Artikel 5
1  De adviescommissie brengt advies uit zo 

dikwijls als gedeputeerde staten hierom 
vragen.
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2  Een advies wordt schriftelijk uitgebracht.
3  In een advies wordt aangegeven op welke 

wijze de adviescommissie tot haar advies is 
gekomen.

Artikel 6
1  De adviescommissie vergadert zo dikwijls als 

de voorzitter dit noodzakelijk acht.
2  De vergaderingen van de adviescommissie 

zijn niet openbaar.

Artikel 7
De adviescommissie besluit bij meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de 
voorzitter.

Artikel 8
De secretaris houdt van elke vergadering van de 
adviescommissie een presentielijst bij.

Artikel 9
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, 
beslist de voorzitter.

Inwerkingtreding

Artikel 10
Dit reglement treedt in werking op de dag na 
publicatie in het Provinciaal Blad.

Bijlage �.
Namen en commissiecategorie adviseurs

Uitgegeven op 12 februari 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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