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Inleiding

Mevr. drs. A.J. Dekker heeft in het Presidium van 19 december 2005 te kennen gegeven het
voorzitterschap van de statencommissie Zorg Cultuur en Welzijn (ZCW) te willen neerleggen. Onder
dankzegging voor de door haar verrichte werkzaamheden als voorzitter van genoemde commissie
heeft het Presidium kennis genomen van de ontslagneming van mevr. Dekker.

Relevante bepalingen voor de ontslagneming van de huidige voorzitter en de verkiezing van een
nieuwe voorzitter zijn te vinden in artikel 57 van het Reglement van Orde voor uw Staten.

Ingevolge het vierde lid van artikel 57 eindigt het voorzitterschap door ontslagneming. Een en ander
betekent dat geen afzonderlijk ontslagbesluit door uw Staten behoeft te worden genomen.

Voor wat betreft de benoeming van een nieuwe voorzitter geldt dat deze uit uw Staten benoemd dient
te worden. Indien de nieuwe voorzitter lid is van de betreffende commissie eindigt zijn lidmaatschap
van deze commissie op het moment dat hij tot voorzitter wordt gekozen. Verder bepaalt het tweede lid
van artikel 57 dat de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter ( te weten de heer drs. J.Ph. Over-
beek,  PvdA) tot een verschillende fractie dienen te behoren.

Het fractievoorzittersconvent heeft in de vergadering van 9 januari 2006 een voordracht opgesteld
voor een nieuwe voorzitter van de commissie ZCW. Deze voordracht wordt staande de vergadering
kenbaar gemaakt.

Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
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Besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 januari 2006 tot benoeming van een nieuwe
voorzitter van de statencommissie Zorg Cultuur en Welzijn.

Provinciale Staten van Utrecht

Op voorstel van hun voorzitter

Overwegende de ontslagneming van mevr. drs. A.J. Dekker als voorzitter van de statencommissie
Zorg Cultuur en Welzijn, zoals door haar kenbaar is gemaakt in het fractievoorzittersconvent van 12
december 2005

Gelet op artikel 57 van het Reglement van Orde provincie Utrecht 2003

Besluiten:

De heer drs. B. Nugteren met ingang van heden te benoemen tot voorzitter van de statencommissie
Zorg Cultuur en Welzijn.

voorzitter,

griffier,


