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Bijlage(n):
Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Op 6 juni 2013 zal de heer Robbertsen na zes jaar afscheid nemen als commissaris van de Koningin. U wordt
voorgesteld hem een afscheid aan te bieden, om hem te bedanken voor zijn langdurige inzet en de resultaten
voor de provincie Utrecht. Hij heeft zich immers gedurende 30 jaar ingezet voor het openbaar bestuur in de
provincie Utrecht; als raadslid en wethouder in Renswoude, als statenlid en later gedeputeerde en als
commissaris van de Koningin. Voorgesteld wordt een afscheid aan te bieden, passend bij deze loopbaan, maar
ook passend in deze tijd, waarbij goed wordt gelet op een sober budget.
Uitgangspunt daarbij is onder meer dat het afscheid plaatsvindt op één dag. Dat wordt de laatste dag van de
ambtstermijn van de heer Robbertsen, namelijk 6 juni .a.s. Voor het afscheid zijn inmiddels vooraankondigingen
verstuurd. Het is de bedoeling dat de vele relaties van de provincie de gelegenheid krijgen de commissaris de
hand te schudden. Verder wordt gehoor gegeven aan de wens van de cvdK om een inhoudelijk programma te
bieden. Er wordt daarom, naast de gebruikelijke buitengewone vergadering van Provinciale Staten, een
symposium georganiseerd over de geloofwaardigheid van de politiek. ‘s Avonds zal er een receptie zijn op de
binnenplaats van Paushuize.

Programma 6 juni (in grote lijnen):
14:00 uur tot plm. 15:30 uur

Buitengewone statenvergadering met de volgende sprekers:
-

De heer dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk, minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

-

De heer J.W.R. (Remco) Van Lunteren, loco commissaris van
de Koningin

-

De heer E.R.M. (Eric) Balemans, plaatsvervangend voorzitter
PS

-

Burgemeester drs. J.J.L.M. (Koos) Janssen van de gemeente
Zeist, namens de burgemeesterskring

-

Mevrouw drs. G.T.C. (Geri) Bonhof namens de triple helix

-

De heer R.C. (Roel) Robbertsen, commissaris van de Koningin

16:15 tot 17:45 uur

Symposium (sprekers en forumdiscussie) ‘Geloof in de politiek’. De
inleiding wordt verzorgd door:

Prof. E.P.N.M. Borgman, hoogleraar theologie Tilburg
University

De heerH.H.F. (Herman) Wijfels, hoogleraar duurzaamheid
en maatschappelijke verandering, Universiteit Utrecht en
co-voorzitter van Worldconnectors
De heren Borgman, Wijffels, Robbertsen en de heer mr B.E.M.
(Bernard)Wientjes (voorzitter VNO-NCW) zullen vervolgens in een
forum discussiëren over het onderwerp geloof in de politiek.
Als gespreksleider zal optreden de heer A.R (Bram) van der Vlugt.
Hij zal ook een culturele bijdrage leveren met enkele musici. Na
afloop is voor de gasten die ’s avonds niet naar de receptie gaan de
mogelijkheid de cvdK de hand te schudden.

Vanaf 19:15

Receptie op de binnenplaats van Paushuize. Tijdens deze avond
zullen een aantal muzikale optredens worden georganiseerd.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
nvt
Financiële consequenties
Wij ramen de kosten van het afscheid van de commissaris op € 39.000,Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
nvt
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
nvt
Voorgesteld wordt
In te stemmen met het ter beschikking stellen van een bedrag van €39.000 euro uit de stelpost onvoorzien voor
de organisatie van een passend afscheid voor de commissaris van de Koningin op 6 juni 2013.
Gedeputeerde Staten,

Vice-voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 22-04-2012 tot het ter beschikking stellen van budget voor het afscheid van de cvdK
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 maart 2013, afdeling BDO , nummer 80E064A1;
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende vaststelling van het budget voor het afscheid van de
cvdK.
Besluiten een bedrag van €39.000 euro ter beschikking te stellen uit de stelpost onvoorzien voor de organisatie
van een passend afscheid voor de commissaris van de Koningin op 6 juni 2013.

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1.

Wettelijke grondslag

nvt
2.

Beoogd effect

Passend afscheid voor de commissaris van de Koningin.
3.

Argumenten

nvt
4.

Kanttekeningen

nvt
5.

Financiën

Budget voor het afscheid betaald uit de stelpost onvoorzien.
6.

Realisatie

Het afscheid zal worden georganiseerd door het Kabinet in samenwerking met de griffie.
7.

Juridisch

nvt
8.

Europa

nvt
9.

Communicatie

In samenspraak tussen de woordvoerder vande cvdK en de woordvoeder PS.
10.
geen

Bijlagen

