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Inleiding 

De leden van Provinciale Staten zijn in een aantal bestuurlijke gremia vertegenwoordigd. Dit voorstel 
voorziet in de benoeming van mw. G.B. van Keulen-Saenger (D66) voor de algemene ledenver-
gadering van het Interprovinciaal Overleg in de door het vertrek van dhr. R.E. de Vries (D66). 
ontstane vacature.  
Verder is in de statenvergadering van d.d. 15 mei 2006 de motie instelling Statenwerkcommissie 
Europese Aangelegenheden aanvaard. Ter uitvoering van deze motie vindt u in dit ontwerp-besluit een 
voorstel voor de samenstelling Statenwerkcommissie Europese Aangelegenheden (SWEA) uit uw 
midden.   
Het ontwerp-besluit is tot stand gekomen op voordracht van het fractievoorzittersconvent.   
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Ontwerp-besluit 
GECORRIGEERD EXEMPLAAR! 
 

Besluit van 3 juli 2006 tot benoeming van leden van Provinciale Staten in gremia.  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Overwegende: 
 
het verzoek van de heer drs. R.E. de Vries terug te willen treden als lid van de Algemene Vergadering 
van het IPO  en  
de door hun Staten op 15 mei 2006 aanvaarde motie tot instelling van een Werkcommissie Europese 
aangelegenheden uit hun Staten  
 
Gelet op de voordracht van het fractievoorzittersconvent d.d. 12 juni 2006 en het bepaalde in de 
Provinciewet 
 

Besluiten:  
 

I. Mw. G.B. van Keulen-Saenger (D66) te benoemen tot vertegenwoordiger van de 
provincie Utrecht in de algemene vergadering van het IPO, onder het gelijktijdig verlenen 
van ontslag op eigen verzoek aan de heer drs. R.E. de Vries (D66);   

 
II. De onderstaande leden uit hun Staten te benoemen in de Werkcommissie Europese 

Aangelegenheden: 
1. dhr. drs. W.M. van der Poel (CDA); 
2. mw. ir. S. van Bruggen (PvdA); 
3. dhr. G.M. Putters (VVD); 
4. dhr. drs. B. Nugteren (GroenLinks); 
5. dhr. drs. R.E. de Vries (D66).  

 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


	Inleiding

