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Bijlage(n):   1. Profielschets 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

In het fractievoorzittersconvent van 19 maart jl is besloten dat een vertrouwenscommissie i.o. uit de Staten 

een concept profielschets voorbereidt. Dit in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

van 70 jaar in januari 2019 van onze huidige commissaris van de Koning.  

 

Ter voorbereiding op deze profielschets heeft de vertrouwenscommissie i.o. gesprekken gevoerd met mensen 

die  die functioneel  geregeld met de commissaris van doen hebben. Zo is gesproken met verschillende 

burgemeesters uit de regio, mensen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, natuurorganisaties en culturele 

instellingen. Daarnaast heeft een gesprek plaatsgevonden met een aantal ambtenaren van de provincie en met 

de huidige Commissaris.  

 

Ook is  via een inwonersconsultatie de mening van Utrechters gevraagd. Hierbij hebben meer dan duidend 

inwoners hun mening gegeven. Daaruit kwam o.a. naar voren dat de inwoners het belangrijk vinden dat een 

commissaris benaderbaar is en beschikt over een informele houding. De nieuwe commissaris moet volgens de 

inwoners vooruitstrevend zijn. 

 

Vervolgens is de vertrouwenscommissie meerdere malen bijeen geweest om te komen tot een profielschets. 

Daarbij is ook de gelegenheid geboden aan de overige statenleden om inbreng te leveren voor de profielschets. 

Dit proces heeft geleid tot een breed gedragen profielschets die nu voorligt.  

 

Over de profielschets vindt overleg plaats met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de 

PS vergadering van 11 juni a.s. In deze zogenaamde profielschetsvergadering kunnen Provinciale Staten het 

profiel toelichten en vragen van de minister beantwoorden.  

 

Voorgesteld wordt overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit het profiel voor de nieuwe cvdK vast te stellen. 
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Ontwerp-besluit 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 11 juni 2018; 

 

Op het voorstel van de vertrouwenscommissie i.o.; 

 

Gelezen de concept profielschets commissaris van de Koning Utrecht - 2018;  

 

Gelet op:   

- het bepaalde in artikel 61 van de Provinciewet 

- Bepaling V van de Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin, circulaire Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 november 2005, kenmerk 2005 -00002 7 8487 ; 

 

Besluiten:  

 

De bij dit besluit behorende profielschets voor een nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht – 

2018 vast te stellen 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

Griffier, 


