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Inleiding

Op 1 mei 2015 eindigt de huidige ambtsperiode van de Commissaris van de Koning. De heer 

Tichelaar heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Hierover heeft de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 5 juni jl. een brief gestuurd aan Provinciale 

Staten met het verzoek de minister te informeren over het herbenoemingstraject. 

 

Instelling en werkwijze vertrouwenscommissie 

De procedure voor herbenoeming ligt besloten in de ministeriële circulaire “Procedureregels 

herbenoeming commissaris van de Koningin” van 29 januari 2002 en dient te resulteren in een 

aanbeveling van Provinciale Staten aan de minister omtrent de herbenoeming van de commissaris. 

Ingevolge de procedureregels dient deze aanbeveling voorbereid te worden door een daartoe te 

formeren vertrouwenscommissie.  

 
Provinciale Staten stellen - mede ter bescherming van de privacy van de commissaris - regels vast 
over de taak, de samenstelling en werkwijze van de commissie, en over de geheimhouding. 
Provinciale Staten stellen een verordening vast voor het instellen van de vertrouwenscommissie. De 
vertrouwenscommissie bestaat uit de voorzitters van alle fracties, die uit hun midden een voorzitter en 
een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen. De commissie is vrij om zelf vorm en inhoud te geven aan 
de wijze waarop zij haar onderzoek en beraadslagingen verricht. 
 
Profielschets 
Op grond van de eerder genoemde circulaire vormt de vertrouwenscommissie zich een oordeel over 
het functioneren van de Commissaris van de Koning. De profielschets voor de Commissaris van de 
Koning is daarvoor in beginsel het aangewezen toetsingskader. De profielschets die is gebruikt 
voorafgaand aan de benoeming van de Commissaris van de Koningin in 2009, is in het Presidium 
besproken. Het Presidium is van mening dat voor de herbenoeming de functie-eisen in de 
profielschets nog steeds passend zijn en niet gewijzigd hoeven te worden (zie ‘profiel’, bijlage 1). 
 
Het Presidium stelt voor om het bijgevoegde profiel voor de herbenoeming van de Commissaris van 
de Koning in de provincie Drenthe te bekrachtigen en als toetsingskader te gebruiken bij de 
herbenoemingsprocedure. 

Uitvoering 

Tijdspad 

De herbenoeming van de commissaris dient per 1 mei 2015 zijn beslag te krijgen. Rekening houdend 

met de maximale termijnen zoals die uit de ministeriële circulaire voortvloeien en de agenda van de 

staten in het najaar (begrotingsbehandeling en voorbereiding verkiezingen 2015), ziet het globale 

tijdpad voor het doorlopen van de volledige procedure er als volgt uit. 

 
augustus/september  Feitelijke werkzaamheden van de vertrouwenscommissie 
 Besloten vergadering Provinciale Staten ter vaststelling van de aanbeveling 

van de Minister 
31 december 2014  Uiterste verzenddatum van de aanbeveling aan de minister van BZK 
1 mei 2015 Ingangsdatum herbenoeming Commissaris van de Koning 
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Advies 

Het Presidium stelt voor om de Verordening tot instelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie 
vast te stellen en het bijgevoegde profiel te bekrachtigen. Vervolgens kan de minister worden 
geïnformeerd over dit besluit. 

Beoogd effect 

Zorgvuldige procedure van herbenoeming van de Commissaris van de Koning van de provincie 
Drenthe. 
 
 
Bijlage 
- Profiel Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe (2014) 
 
 
 
 
 
Assen, 16 juni 2014 
Kenmerk: 25/SG/201401523 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
J. Slagter, vice-voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
Gelezen de voordracht van het Presidium d.d. 16 juni 2014, kenmerk.25/SG/201401523; 
 
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; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. Vast te stellen, de Verordening betreffende de instelling en werkwijze van de Vertrouwens-

commissie inzake de herbenoeming van de Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, 
luidende als volgt. 

 
 

Artikel 1 
Er is een commissie genaamd: Vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van de 
commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, hierna te noemen "de Vertrouwens-
commissie". 
 
Artikel 2 
De Vertrouwenscommissie is belast met de voorbereiding van een aanbeveling van Provinciale 
Staten van Drenthe aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de 
herbenoeming van de Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. 
 
Artikel 3 
1. De Vertrouwenscommissie bestaat uit zoveel leden als er fracties zijn in Provinciale Staten 

van Drenthe 
2. In de Vertrouwenscommissie hebben uitsluitend de voorzitters van de in lid 1 genoemde 

fracties zitting. 
3. De Vertrouwenscommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend 

voorzitter aan. 
4. De griffier van Provinciale Staten van Drenthe is secretaris van de Vertrouwenscommissie. 

Hij/zij laat zich door zijn/haar plaatsvervanger bijstaan. 
5. Voor de leden worden geen plaatsvervangers aangewezen. 
 
Artikel 4 
1. De Vertrouwenscommissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de Commissaris 

van de Koning van Drenthe. De profielschets van de Commissaris van de Koning vormt 
daarvoor in beginsel het toetsingskader. 

2. De Vertrouwenscommissie legt haar bevindingen schriftelijk vast in een verslag. Dit verslag is 
geheim. 

3. Het verslag van de Vertrouwenscommissie wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. 
In het verslag kunnen leden van de Vertrouwenscommissie van minderheidsstandpunten blijk 
geven. 

4. Alvorens het verslag aan Provinciale Staten te zenden, bespreekt de Vertrouwenscommissie 
dit met de Commissaris van de Koning. 
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5. Indien terzake van zijn functioneren afspraken met de Commissaris van de Koning worden 
gemaakt, worden deze in het verslag aan Provinciale Staten vermeld. 

 
Artikel 5 
1. De Vertrouwenscommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit 

noodzakelijk achten. 
2. De uitnodigingen voor de vergaderingen van de Vertrouwenscommissie worden ten minste 

drie dagen tevoren door of vanwege de voorzitter aan de leden gezonden.  
3. De Vertrouwenscommissie vergadert uitsluitend wanneer meer dan de helft van het aantal 

commissieleden aanwezig is. 
4. De vergaderingen van de Vertrouwenscommissie vinden plaats achter gesloten deuren. De 

verslagen van deze vergaderingen zijn geheim. 
5. De Vertrouwenscommissie kan het verrichten van bepaalde werkzaamheden opdragen aan 

één van haar leden of aan twee of meer van haar leden gezamenlijk. De bepalingen welke 
ingevolge deze verordening op de werkzaamheden van de Vertrouwenscommissie van 
toepassing zijn, zijn op de werkzaamheden van deze leden van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 6 
1. Ten aanzien van al hetgeen voor, tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden van de 

Vertrouwenscommissie direct of indirect door de Vertrouwenscommissie wordt besproken, 
schriftelijk wordt vastgelegd en/of aan de leden van de Vertrouwenscommissie wordt 
voorgelegd,  geldt voor de leden van de Vertrouwenscommissie, de secretaris en zijn 
plaatsvervanger een geheimhoudingsplicht. 

2. De in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt evenzeer tegenover Provinciale Staten, 
alsmede tegenover de afzonderlijke leden van Provinciale Staten, behoudens wanneer het 
stukken, gegevens of informatie betreft die door de Vertrouwenscommissie aan Provinciale 
Staten zijn overgelegd, medegedeeld of anderszins ter kennis zijn gebracht. In dit laatste 
geval blijft de geheimhoudingsplicht tegenover derden evenwel onverkort van kracht. 

3. Ten aanzien van al hetgeen door de Vertrouwenscommissie aan Provinciale Staten wordt 
overgelegd, medegedeeld of anderszins ter kennis wordt gebracht geldt voor Provinciale 
Staten, alsmede voor de voorzitter en afzonderlijke leden van Provinciale Staten een 
volstrekte geheimhoudingsplicht. 

4. De behandeling van de in lid 3 bedoelde stukken, gegevens of informatie door Provinciale 
Staten zal steeds achter gesloten deuren plaatsvinden. De verslagen van deze vergaderingen 
zijn geheim. 

5. De geheimhoudingsverplichtingen die krachtens deze verordening gelden, gelden voor 
onbepaalde termijn. 

6. De leden van de Vertrouwenscommissie, alsmede alle overige personen welke de 
Vertrouwenscommissie in haar werkzaamheden terzijde staan, bevestigen schriftelijk van de 
inhoud van de onderhavige bepaling op de hoogte te zijn. 

 
Artikel 7 
Indien en voor zover voor de uitvoering van het bepaalde in artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 4 en artikel 
6 van deze verordening ingevolge de Provinciewet nog afzonderlijke, c.q. aanvullende 
besluitvorming van de Vertrouwenscommissie en/of haar voorzitter, dan wel van Provinciale 
Staten en/of zijn voorzitter vereist mocht zijn, wordt daartoe onverwijld door het desbetreffende 
orgaan overgegaan. 
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Artikel 8 
1. De aanbeveling inzake de herbenoeming van de Commissaris van de Koning is openbaar met 

ingang van het moment waarop deze door Provinciale Staten als zodanig is vastgesteld en 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken is verzonden.  

2. De bij de aanbeveling behorende stukken, alsmede de overige stukken, gegevens of 
informatie waar Provinciale Staten de aanbeveling op hebben gebaseerd, blijven 
onverminderd geheim overeenkomstig hetgeen dienaangaande in de onderhavige 
verordening is bepaald. 

 
Artikel 9 
In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de Vertrouwenscommissie. 
 
Artikel 10 
1. De Vertrouwenscommissie wordt geformeerd met ingang van de inwerkingtreding van deze 

verordening. 
2. De Vertrouwenscommissie is van rechtswege ontbonden met ingang van de dag, volgende op 

die waarop het Koninklijk Besluit tot herbenoeming van de Commissaris van de Koning 
onherroepelijk is geworden. 

 
Artikel 11 
1. De secretaris van de Vertrouwenscommissie draagt er zorg voor dat alle stukken die de 

Vertrouwenscommissie in het kader van haar werkzaamheden zelf heeft opgemaakt, alsmede 
de overige stukken die op grond van de Archiefwet of naar het oordeel van de voorzitter van 
de Vertrouwenscommissie voor archivering in aanmerking komen, op het moment waarop de 
commissie ingevolge artikel 10, lid 2 is ontbonden onverwijld op de daartoe aangewezen wijze 
wordt gearchiveerd, waarbij wordt bepaald dat de betreffende archiefbescheiden 
overeenkomstig artikel 15 van de Archiefwet 1995 gedurende 75 jaar geheim dienen te 
blijven. 

2. Van de in lid 2 bedoelde archivering wordt een verklaring opgemaakt als bedoeld in artikel 9 
van het Archiefbesluit 1995. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing 
van artikel 15 van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid. 

3. Indien voor de uitvoering van de leden 1 en 2 de tussenkomst van Gedeputeerde Staten in 
haar hoedanigheid van zorgdrager als bedoeld in de Archiefwet 1995 vereist is, verlenen zij 
daaraan hun medewerking. Wanneer dit noodzakelijkerwijze met zich mee mocht brengen dat 
de te archiveren bescheiden aan Gedeputeerde Staten dienen te worden overgedragen, zal 
het aan hen niet zijn toegestaan deze te openen, of anderszins in te zien, dan wel onder zich 
te houden. 

4. Alle stukken die door of vanwege de Vertrouwenscommissie zijn opgemaakt of aan haar zijn 
toevertrouwd en niet voor archivering in aanmerking komen, worden door de voorzitter of de 
secretaris vernietigd, dan wel worden geretourneerd aan degenen die deze stukken hebben 
verschaft. Voor zover de vernietiging en retournering plaatsvinden nadat de Vertrouwens-
commissie is ontbonden, rapporteren de voorzitter of de secretaris dat aan de voorzitter van 
Provinciale Staten. 

 
Artikel 12 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vaststelling.  
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Artikel 13 
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening op de Vertrouwenscommissie 
herbenoeming Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe 2014". 

 
 
II. Te herbevestigen het bijgevoegde formele profiel van de Commissaris van de Koning in de 

Provincie Drenthe ten behoeve van de procedure tot herbenoeming van de Commissaris van de 
Koning 2014. 

 
 
III. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van dit besluit in kennis te stellen. 
 
 
 
 
Assen, 2 juli 2014 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
 



    
 

 

Profiel Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe (2014) 

 

 Integer, betrouwbaar en geloofwaardig. 
 

 Daadkrachtig, resultaatgericht en energiek. Aanjager van mensen en processen. Met zodanig 
situationeel inzicht en tact, dat de porseleinkast heel blijft. 
 

 Iemand met een feilloze politieke antenne, sterk strategisch inzicht en een goed gevoel voor 
timing. 
 

 Een creatieveling, die interesse toont voor innovaties en nieuwe invalshoeken aandraagt. 
 

 Iemand die weet wat er leeft in de Drentse samenleving. Die tussen de mensen staat in plaats van 
erboven. 
 

 Een communicatief ingesteld persoon, die inhoudelijk weet waar hij over spreekt, die goed luistert, 
begrijpelijke taal spreekt en toegankelijk is.  
 

 Een authentiek iemand, die beschikt over een natuurlijk gezag en zich gemakkelijk beweegt in 
diverse kringen en situaties, met een uitstekend gevoel voor intermenselijke verhoudingen. Humor 
en relativeringsvermogen zijn daarbij onmisbaar. 
 

 Een persoon die het juiste evenwicht weet te vinden tussen de Drentse concensus gerichtheid en 
de noodzaak om op gezette tijden duidelijk te zijn en door te pakken. 
 

 Iemand met een breed actueel netwerk in Den Haag en Brussel, die staat voor de Drentse zaak. 
Kortom, een daadkrachtige belangenbehartiger voor Drenthe. 
 

 Een slim onderhandelaar, die weet wat hij wil, die zaken voor Drenthe binnensleept. 
 

 Iemand die zich inzet voor interbestuurlijke samenwerking, zowel met de gemeenten als met de 
buurprovincies en over de grens met o.a. Duitsland en Scandinavië. 
 

 Sparringpartner van gedeputeerden en van burgemeesters. Inhoudelijk op de hoogte van de 
dossiers. Loopt daarin de gedeputeerden niet voor de voeten, maar souffleert en coacht hen waar 
nodig. Een teamspeler. 
 

 De nieuwe commissaris vervult een soepele scharnierfunctie tussen Provinciale Staten en het 
college van Gedeputeerde Staten, is voor hen toegankelijk en zet zich in voor het opbouwen van 
een goede relatie met de leden van de volksvertegenwoordiging.  

 
 
Assen, 2 juli 2014 
 


