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 B. Staal

7LWHO � Benoeming drs. W.L.F. van Herwijnen als statengriffier alsmede mandatering aanstelling
medewerkers statengriffie aan de statengriffier.

,QKRXGVRSJDYH
Ontwerpbesluit I pag. 3

Ontwerpbesluit II pag. 5

Toelichting pag. 7

,QOHLGLQJ
In verband met de dualisering van het provinciebestuur is begonnen met de vorming van een
statengriffie. Op voordracht van de PS-selectiecommissie is per 3 februari 2003  de heer drs, W.L.F.
van Herwijnen aangesteld in dienst van de provincie Utrecht en geplaatst als adjunct-griffier en
beoogd statengriffier. Thans wordt voorgesteld de heer Van Herwijnen ingaande de nieuwe
statenperiode, per 20 maart 2003 te benoemen als statengriffier.
Ingevolge de Wet dualisering provinciebestuur zijn provinciale staten bevoegd tot aanstelling van die
ambtenaren die werkzaam zijn op de griffie. Voorgesteld wordt de aanstelling van nieuwe
griffieambtenaren te mandateren aan de statengriffier, evenals de aanstelling van provinciaal personeel
door gedeputeerde staten is gemandateerd aan de secretaris/algemeen directeur (voorheen griffier).
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%HVOXLW�,

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 20 maart 2003 tot benoeming van  de heer drs. W.L.F.
van Herwijnen tot statengriffier;

Provinciale staten van Utrecht;

Overwegende dat de PS-selectiecommissie tot een unanieme keuze is gekomen ten aanzien van de
voordracht van de heer drs. W.L.F. van Herwijnen voor de functie van statengriffier;

Gelet op artikel 104 van de Provinciewet;

Besluiten:

ARTIKEL  1

De heer drs. W.L.F. van Herwijnen,  wordt benoemd tot griffier.

ARTIKEL 2

De benoeming treedt in werking op 20 maart 2003.

Voorzitter,

Secretaris,
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Besluit van 20 maart 2003 tot mandatering van de aanstelling van griffiemedewerkers aan de griffier;

Provinciale staten van Utrecht;

Overwegende dat het niet praktisch is elke benoeming van nieuwe griffiemedewerkers apart door de
staten te doen besluiten alsmede dat de benoeming van overige provinciemedewerkers eveneens is
gemandateerd aan de directeuren van de onderscheiden diensten;

Gelet op artikel 104e, tweede lid, van de Provinciewet;

Besluiten:

ARTIKEL 1

De griffier is bevoegd om in naam van provinciale staten de op de griffie werkzame ambtenaren te
benoemen, te schorsen en te ontslaan.

ARTIKEL 2

Dit besluit treedt in werking op 20 maart 2003

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Bij de start van de nieuwe staten dient ingevolge de Wet dualisering een statengriffier te worden
benoemd. Vanaf 3 februari is de heer drs. W.L.F. van Herwijnen in dienst van de provincie Utrecht
aangesteld als adjunct-griffier en beoogd statengriffier. Voorgesteld wordt de heer Van Herwijnen per
20 maart 2003 als statengriffier te benoemen.
Tevens wordt voorgesteld de bevoegdheid tot het aanstellen van medewerkers van de statengriffie,
zoals is vastgelegd in XI van de Wet dualisering provinciebestuur te mandateren aan de statengriffier.

$UJXPHQWHQ
Voor mandatering van de bevoegdheid tot aanstelling van de statenmedewerkers pleit dat ook
gedeputeerde staten de aanstelling van nieuwe medewerkers hebben doorgemandateerd aan de
directeuren. Het is bepaald niet praktisch dat elk aanstellingsbesluit apart in PS wordt gebracht.

&RPPXQLFDWLH
De organisatie is inmiddels via Atrium ingelicht.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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