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Bijlage(n):

,QOHLGLQJ
De leden van provinciale staten zijn in een aantal bestuurlijke gremia vertegenwoordigd. Het recente
aantreden van een nieuwe staten leidt tot een voorstel dienaangaande. Dit voorstel voorziet in de
benoeming van leden uit uw midden voor de algemene ledenvergadering van het Interprovinciaal
overleg (IPO), het algemeen bestuur van een aantal recreatieschappen, het algemeen bestuur van het
Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht en het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht.
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Besluit van Provinciale staten van 8 september 2003 tot benoeming van leden van provinciale staten in
gremia.

Provinciale Staten van Utrecht;

Besluiten:

1 de volgende vijf personen te benoemen als vertegenwoordiging van de provincie Utrecht in de
algemene vergadering van de Vereniging IPO
- dhr. A.J. van Bokkem
- dhr. mr. J.H. Ekkers
- dhr. M.F. van Leeuwen
- mw.  A.H. Raven
- dhr. drs. R.E. de Vries

2. de volgende personen te benoemen tot lid respectievelijk plaatsvervangend lid in het algemeen
bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
- dhr. E. Jongsma
- mw. A.J.M. van Dongen

3. de volgende personen te benoemen tot lid respectievelijk plaatsvervangend lid in het algemeen
bestuur van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied
- dhr. mr. J.G.M. Reerink
- mw. D. Lamers - Tiecken

4. de volgende twee personen te benoemen tot lid en de volgende twee personen tot plaatsvervangend
lid van de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen.
- dhr. mr. drs. F.Th.M. Rohof
- mw. A.J.M. van Dongen
- dhr. E. Jongsma
- mw. mr. K.J. Fokker

5. de volgende twee personen te benoemen tot lid en de volgende twee personen tot plaatsvervangend
lid van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht
- mw. drs. ing. I.L. Oostlander
- mw. J.C. Kramer
- dhr. D.C. van Leeuwen Boomkamp
- dhr. C.J. van Kranenburg

6. de volgende personen te benoemen tot lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
- dhr. drs. J.H.A. van Oostrum
- dhr. J.J.J. Streefland

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

De verkiezing van de nieuwe staten heeft ondermeer tot gevolg dat de verkiezing van leden van
provinciale staten in een aantal bestuurlijke gremia aan de orde moet worden gesteld.

Na een gehouden inventarisatie van bestuurlijke vertegenwoordigingen betreft dat de algemene
ledenvergadering van het IPO, het algemeen bestuur van een aantal recreatieschappen, het Openbaar
Lichaam Muskusrattenbestrijding en de Afvalverwijdering Utrecht.

,32
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wordt dit jaar omgevormd van een Wgr-regeling naar een
vereniging. De oprichting van een vereniging betekent ook de instelling van een Algemene
Ledenvergadering (ALV). Deze ALV stelt de kaders vast waarbinnen de nieuwe Vereniging IPO zal
functioneren. De ALV bestaat uit zestig leden van Provinciale Staten: elke provincie vaardigt vijf
leden af. U wordt verzocht hiertoe uit uw midden vijf leden aan te wijzen.

5HFUHDWLHVFKDSSHQ
Ingevolge de gemeenschappelijke regelingen van de recreatieschappen is de provincie bestuurlijk
vertegenwoordigd in de dagelijkse en algemene besturen van de recreatieschappen.
Ingevolge de betreffende gemeenschappelijke regelingen is het praktijk dat de provincie in het
algemeen bestuur door één GS-lid en één PS-lid wordt vertegenwoordigd. Ingevolge de
gemeenschappelijke regelingen vervangt het PS-lid het GS-lid in het dagelijks bestuur bij ontstentenis
van de laatste. Nu in het kader van het duaal bestel sprake is van een strikte scheiding tussen de
verantwoordelijkheden van GS en PS is het in weerwil van de betreffende gemeenschappelijke
regelingen onjuist wanneer een GS-lid wordt vervangen door een PS-lid. In plaats daarvan wordt het
betrokken GS-lid vervangen door haar of zijn secundus van de eigen portefeuille.
De benoeming uit uw midden betreft:
De benoeming van één lid en één plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden en het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied en
twee leden en twee plaatsvervangend leden voor de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen.

2SHQEDDU�/LFKDDP�0XVNXVUDWWHQEHVWULMGLQJ�8WUHFKW
Het betreft hier de benoeming van een lid en plaatsvervangend lid van het openbaar lichaam.

$IYDOYHUZLMGHULQJ�8WUHFKW
Het betreft hier de benoeming van een lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht.

Provinciale staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, drs.W.L.F. van Herwijnen


