
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 6 december 2022  
Ons kenmerk 49/5.7/2022001972 
Behandeld door team Personeel en Organisatie  
Onderwerp: deelnemersraad GOA Publiek 
Status: Ter informatie
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
GOA Publiek is een stichting voor en door publieke organisaties in Noord- 
Nederland. De stichting heeft ten doel het realiseren van leerwerktrajecten en 
andere ontwikkelgerichte banen in de provincies Groningen, Friesland en  
Drenthe. Omdat de stichting is opgericht en bestuurd wordt door publieke orga-
nisaties, kan de stichting worden gezien als een verlengstuk van de eigen organi-
saties. De opdrachten voor de diensten van GOA Publiek zijn als gevolg, daarvan, 
indien aan alle voorwaarden is voldaan, niet aanbestedingsplichtig. Dit betekent 
dat de provincie Drenthe net als de aangesloten organisaties een opdracht aan 
GOA Publiek kan verstrekken waarbij deze opdracht vrij is van de aanbestedings-
plicht. 
 
Om de rechtmatigheid van het inbesteden te borgen, heeft GOA Publiek de voor-
waarden waaraan moet worden voldaan, vastgelegd in de per 14 maart 2022 ge-
wijzigde statuten. De belangrijkste wijziging in de statuten is dat GOA Publiek 
een deelnemersraad opricht waarin alle opdrachtgevers zitting zullen hebben die 
normaal gesproken aanbestedingsplichtig zouden zijn richting GOA Publiek.  
 
Vanuit GOA Publiek ligt nu het verzoek om een vertegenwoordiger van provincie 
Drenthe aan te wijzen die zitting neemt in de deelnemersraad. Wij hebben be-
sloten de directeur/ plaatsvervangend provinciesecretaris mevrouw  
M. van der Weij af te vaardigen in de deelnemersraad.  
 
GOA Publiek is een verbonden partij in lijn met het Besluit Begroting en Verant-
woording provincies en gemeenten (BBV) en door ons college wordt hierover be-
sloten en waarover Provinciale Staten wordt geïnformeerd. Een verbonden partij 
is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 
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onderscheidenlijk de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er 
is sprake van een bestuurlijk belang wanneer een gedeputeerde of ambtenaar 
van de provincie namens de provincie in het bestuur van de verbonden partij 
plaatsneemt, of namens de provincie stemt. Bij zitting in een toezichthoudend  
orgaan is geen sprake van vertegenwoordiging in het bestuur. Wanneer de pro-
vincie in een toezichthoudend orgaan echter een besluitvormende stem heeft, 
wordt dit gelijk gesteld aan vertegenwoordiging in het bestuur en is sprake van 
een bestuurlijk belang. Daar is bij GOA Publiek nu sprake van.  

 
Op grond van artikel 158, lid 2 van de Provinciewet moet een beluit tot deel- 
neming in een privaatrechtelijke rechtspersoon voor wensen en bedenkingen 
worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Omdat de provincie al jaren met GOA 
publiek werkt en de provincie nu vanwege aanbestedingsregels zitting neemt in 
de deelnemersraad vertrouwen wij erop dat het voldoende is om te volstaan met 
het informeren van uw Staten. Wel zal deze partij worden opgenomen in de lijst 
van verbonden partijen in de P&C documenten, om u zo te informeren.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 


