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Bijlage(n):   geen 

Aan Provinciale Staten, 
 

Samenvatting 
Op 29 september 2008 heeft mw. M.G.Dekker haar ontslag ingediend als lid van het college 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Provinciale Staten van Gelderland en van Utrecht 
hadden haar in februari 2008 ook benoemd als lid van de Interprovinciale Commissie 
Valleigebied. 
 
Voorgesteld wordt om ter vervulling van de ontstane vacature mw. Haak-Griffoen met ingang 
van 29 september 2008 te benoemen als lid van de IPC Valleigbied.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Gemeenschappelijk besluit van Provinciale Staten van Gelderland van ….december 2008 en 
van Provinciale Staten van Utrecht van 8 december 2008 tot benoeming van een lid van het 
college van Gedeputeerde Staten tot lid van de Interprovinciale Commissie Valleigebied. 
 
Provinciale Staten van Utrecht en van Gelderland; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 november 2008, afdeling BJZ, 
nummer 2008INT232094 en van Gedeputeerde Staten van Gelderland van .. november 2008, 
afdeling CS, nummer …..; 
 
Overwegende dat er op 29 september 2008 een vacature is ontstaan in de Interprovinciale 
Commissie Valleigebied omdat  mevrouw M. Dekker, lid van het college van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, haar ontslag heeft ingediend; 
Dat in verband met de ontstane situatie wordt voorgesteld om met ingang van 29 september 
2008 mevrouw M. Haak-Griffioen, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
ter vervulling van deze vacature te benoemen als lid van de Interprovinciale Commissie 
Valleigebied; 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Wet algemene regels herindeling; 
 

Besluiten: 
 
Mevrouw M. Haak-Griffioen, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht, met 
ingang van 29 september 2008 te benoemen als lid van de Interprovinciale Commissie 
Valleigebied. 
 

Provinciale Staten van Utrecht, 
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 
 

Provinciale Staten van Gelderland, 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 
De Wet arhi schrijft voor dat bij een wijziging van de provinciale indeling Provinciale Staten 
van de betrokken provincies een Interprovinciale Commissie (IPC) instellen. Deze commissie 
bestaat uit leden van GS en treden in de plaats van GS (herindelingcommissie voert het open 
overleg en stelt het herindelingsontwerp vast etc.). In de vergadering van Provinciale Staten 
van Gelderland van 13 februari 2008 en van Utrecht van 18 februari 2008 zijn de beide 
(toenmalige) portefeuillehouders bestuurlijke organisatie, te weten mw. M.G. Dekker en de 
heer Th.H.C. Peters, als lid van de herindelingcommissie benoemd.   
 
In de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 29 september 2008 heeft mw. M.G. 
Dekker haar ontslag ingediend. Daarmee ontstaat een vacature in de IPC. Mevrouw M. Haak-
Griffioen is in diezelfde statenvergadering benoemd als lid van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht. Zij heeft in haar portefeuille Jeugd, Zorg, Onderwijs en Bestuurlijke Organisatie.  
In verband hiermee wordt ter vervulling van de ontstane vacature voorgesteld om mw. M. 
Haak-Griffioen per 29 september 2008 te benoemen als lid van de IPC Valleigebied. 
 


