
GEWIJZIGD EXEMPLAAR! 

Besluitenlijst provinciale staten 
 
Besluitenlijst van de vergadering van maandag 21 mei 2007     

02.  Onderzoek geloofsbrieven 
Onderzoek geloofsbrieven van dhr. drs. P.W. Duquesnoy (SP). 

03. Beëdiging staten- en commissielid 
Beëdiging van dhr. drs. P.W. Duquesnoy (SP) als statenlid en dhr. Y. Lutfula (SP) als 
commissielid.  
Conform besloten.   

 
04. Afscheid GS  
 
05. Bespreking coalitieakkoord voor de komende statenperiode  

Motie 01 (financiële onderbouwing): verworpen, de fracties CDA,VVD, PvdA en 
SPG stemden tegen. 
Motie 02 (fte GS):verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA en SGP stemden tegen.  
Motie 03 (dierenwelzijn): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA en SGP stemden 
tegen.  
Motie 04 (biologische landbouw en veeteelt):verworpen, de fracties CDA, VVD, 
PvdA en SGP stemden tegen. 
Motie 05 (bespreking coalitieakkoord in commissies): met algemene stemmen 
aanvaard.      
Besloten wordt het coalitieakkoord voor kennisgeving aan te nemen. 

 
06. Benoeming leden nieuwe college van gedeputeerde staten 

Voor de invulling van elke vacature is een afzonderlijke schriftelijke stemming gehouden. 
Benoemd worden: 

- Mw. A.H. Raven (CDA): 43 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 36 voor, 2 blanco 
en 5 tegen.  

- Dhr. mr. J.H. Ekkers (VVD): 42 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 33 voor, 2 
blanco, 5 tegen en 2 stemmen uitgebracht op Ewout Irrgang.  

- Mw. M.G. Dekker (PvdA): 42 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 37 voor, 2 
blanco en 3 tegen.  

- Dhr. drs. R.W. Krol (CDA): 42 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 37 voor, 2 
blanco en 3 tegen. 

- Dhr. J. Binnekamp (VVD): 41 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 34 voor, 2 
blanco, 4 tegen en 1 stem uitgebracht op David Van den Burg.  

- Dhr. J.P.A. de Wilde (PvdA): 41 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 36 voor, 2 
blanco en 3 tegen.    

Besluit ontheffing ingezetenschap gedeputeerde mevr. M.G. Dekker. 
Conform besloten.  
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07. Beëdiging leden nieuwe college van gedeputeerde staten  
Beëdiging van de leden van het nieuwe college van gedeputeerde staten, te weten: 

- mw. A.H. Raven 
- dhr. mr. J.H. Ekkers  
- mw. M.G. Dekker 
- dhr. drs. R.W. Krol 
- dhr. J. Binnekamp 
- dhr. J.P.A. de Wilde 

Conform besloten.  
 


