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Inleiding 

Aanleiding 
Op 30 november 2023 eindigt de huidige ambtsperiode van de commissaris van de Koning. 
Mevrouw J. Klijnsma heeft aangegeven voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen. 
Hierover heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op 26 oktober 2022 een 
brief gestuurd naar Provinciale Staten met het verzoek de minister te informeren over het 
herbenoemingstraject. 
 
Procedure  
De procedure voor de benoeming en herbenoeming van de commissaris van de Koning is 
vastgelegd in de Circulaire procedureregels bij benoeming commissaris van de Koningin en de 
Handreiking burgemeestersbenoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid, 
waarin tevens de eisen omtrent de klankbordgesprekken staan beschreven.  
 
De procedure van benoeming dan wel herbenoeming beslaat 8 maanden. De benoeming dan 
wel herbenoeming is voor een periode van 6 jaar. De klankbordgesprekken vinden jaarlijks 
plaats. Voor de procedures van de benoeming en herbenoeming dient een 
vertrouwenscommissie te worden ingesteld. Deze vertrouwenscommissie is belast met de 
voorbereiding van een aanbeveling van Provinciale Staten van Drenthe aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  
 
Om een continue lijn van beoordeling (vanuit de vertrouwenscommissie) te waarborgen, evenals 
de privacy en geheimhouding in deze procedures en klankbordgesprekken, stelt het presidium 
voor met ingang van de nu volgende procedure uit te gaan van een ‘permanente’ 
vertrouwenscommissie. De verordening waarop dit Statenvoorstel ziet, voorziet hierin. Concreet 
betekent dit dat bij aanvang van iedere statenperiode de dan nieuwe staten op basis van de nu 
voorliggende verordening en op voorstel van het dan zittende presidium, een 
vertrouwenscommissie instellen voor de gehele statenperiode. 
 
Deze verordening behelst de benoeming, herbenoeming en de klankbordgesprekken met de 
commissaris van de Koning.  
 
Samenstelling vertrouwenscommissie 
Lid van de vertrouwenscommissie zijn de vicevoorzitter van Provinciale Staten en de 
fractievoorzitters, tenzij de fractie de plaatsvervangend fractievoorzitter aanwijst. De 
vicevoorzitter van Provinciale Staten is de voorzitter van de vertrouwenscommissie.  
 
Een door Gedeputeerde Staten uit hun midden aangewezen lid, kan desgewenst als adviseur 
toegevoegd worden aan de vertrouwenscommissie. De adviseur heeft geen stemrecht.  
 
De griffier is secretaris van de vertrouwenscommissie. Bij ontstentenis van de griffier neemt de 
plaatsvervangend griffier die formele rol op zich.  
 
Inzake de klankbordgesprekken kan de vertrouwenscommissie uit haar midden een delegatie 
samenstellen. De voorbereiding van de klankbordgesprekken vindt plaats binnen de gehele 
commissie.  
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Vervanging van de leden en adviseurs kan (uitsluitend) plaatsvinden in geval van langdurige 
ziekte van meer dan een maand of overlijden.  
 
Voor een overzicht van de personen die nu deel zullen gaan uitmaken van de in te stellen 
vertrouwenscommissie, zie bijlage 2.  
 
Besluitvorming 
Voor zover het een procedure van benoeming of herbenoeming betreft is het uitgangspunt dat 
de commissie zo veel mogelijk in voltalligheid aanwezig is. Ten aanzien van de besluitvorming 
geldt dat ieder lid één stem heeft. Het streven is unanimiteit. In het verslag kunnen leden van de 
vertrouwenscommissie indien gewenst, blijk geven van een minderheidsstandpunt. 

Geheimhouding 

De vertrouwenscommissie werkt binnen een wettelijk kader van strikte geheimhouding. Het 
doel van deze geheimhouding is het waarborgen van de zorgvuldige omgang met personen en 
hun belangen en de integriteit van de procedure.  

Advies 

1. Het vaststellen van de Verordening op de (permanente) vertrouwenscommissie provincie 
Drenthe 2022. 

2. In te stellen een vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 61, derde en vierde lid, van de 
Provinciewet.  

Beoogd effect 

Vaststellen van de Verordening op de (permanente) vertrouwenscommissie provincie Drenthe 
2022 en de instelling van de vertrouwenscommissie.  

Argumenten 

De instelling van een permanente vertrouwenscommissie waarborgt de zorgvuldigheid van te 
doorlopen procedures van benoeming en herbenoeming van de commissaris van de Koning en 
te houden klankbordgesprekken.  
 
Met de instelling en het formeren van de vertrouwenscommissie nu, gaat het proces van 
herbenoeming van de commissaris van de Koning van start.  

Tijdsplanning  

De herbenoeming van de commissaris dient per 1 december 2023 zijn beslag te krijgen. Gelet op 
de provinciale verkiezingen in 2023 en de wens het proces door een vertrouwenscommissie met 
gelijke samenstelling te laten verzorgen, uit oogpunt van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, 
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heeft het presidium ervoor gekozen de besluitvorming over de aanbeveling voor de minister 
voor 15 maart 2023 af te ronden. 

Communicatie 

De verordening wordt volgens gebruikelijke procedure gepubliceerd.  

Bijlagen 

1. Verordening op de (permanente) vertrouwenscommissie provincie Drenthe 2022 
2. Overzicht van de personen die deel uitmaken van de vertrouwenscommissie (2022). 
 
 
 
 
Assen, 31 oktober 2022 
Kenmerk: 44/SG/202203070 
 
 
 
 
 
Het presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
de heer mr. R. du Long, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Bijlage 2 

 
Bij het van het presidium aan Provinciale Staten van Drenthe ter vaststelling van de Verordening 
op de (permanente) vertrouwenscommissie provincie Drenthe 2022, met kenmerk 
SG/44/202203070. 
 
Samenstelling vertrouwenscommissie 
- de heer R. du Long, voorzitter presidium (voorzitter vertrouwenscommissie) 
- de heer H. Loof, PvdA 
- mevrouw W.M Meeuwissen-Dekker, VVD 
- de heer T.P. Blinde, JA21 
- de heer B. van Dekken, CDA 
- de heer E. Bos, GroenLinks 
- mevrouw B. van den Berg-Slagter, ChristenUnie 
- de heer W.L.H. Moinat, SP 
- mevrouw A.M. Kleine Deters, D66 
- de heer H. Velzing, Forum voor Democratie 
- de heer N. Uppelschoten, PVV 
- de heer A.K. Schoenmaker, Sterk Lokaal Drenthe 
- mevrouw R.R.M. Zuiker, Partij voor de Dieren 
- mevrouw S.D. Kort, Stip 
 
Adviseur: de heer J.N. Kuipers, gedeputeerde 
 
Secretaris: mevrouw S. Buissink, statengriffier 
Plv. secretaris: mevrouw J. Stapert, plv. statengriffier 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 31 oktober 2022, 
kenmerk 44/SG/202203070; 
 
Gelet op artikel 82 en 145 van de Provinciewet, alsmede op de bepalingen van de Archiefwet 
1995 en het Archiefbesluit 1995 en de Circulaire procedureregels herbenoeming commissaris van 
de Koningin en de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester.  
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1. Het vaststellen van de Verordening op de (permanente) vertrouwenscommissie provincie 

Drenthe 2022. 
2. In te stellen een vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 61, derde en vierde lid, van de 

Provinciewet.  
 
 
 
Assen, 9 november 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , voorzitter     , griffier 
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