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Aanbiedingsformulier voor AB 
Agendapunt 4a 

Datum 10 mei 2021 

Onderwerp Aanwijzen DB-lid PZH SharePoint:  2021006532 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitpunt 

Bijlagen  Nee 

 
Besluitpunt 
Aanwijzen van de heer M. Stolk als lid van het dagelijks bestuur. 

 
Aanleiding  
A. Bom-Lemstra heeft op 3 maart 2021 bekend gemaakt dat ze vertrekt bij de provincie als 
gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De heer M. Stolk volgt haar op in het college 
van Gedeputeerde Staten en gaat aan de slag op de portefeuilles Economie en Innovatie, 
Land- en Tuinbouw en Gezond en Veilig.  
 
(Wettelijk) kader 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (11e wijziging) 
Artikel 17, lid 1: “Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. De leden 
worden door en uit het algemeen bestuur gekozen met dien verstande dat de 
aan te wijzen leden deel uitmaken van gedeputeerde staten of van een college 
van burgemeester en wethouders en de leden van het dagelijks bestuur niet 
de meerderheid in stemmen uitmaken van het algemeen bestuur.” 
Artikel 17, lid 2: “De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste 
vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling“. 

 
Conform de bestuursstructuur zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 mei 2014  
één lid van het dagelijks bestuur deel uitmaakt van gedeputeerde staten van de provincie 
Zuid-Holland. 

 
Toelichting  
In de vergadering van 7 april 2021 hebben Provinciale Staten de heer M. Stolk benoemd als 
gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. De heer M. Stolk is in Gedeputeerde staten 
van 12 april 2021 benoemd als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdienst West-Holland (naast mevrouw J. Baljeu). Daarnaast is gedeputeerde M. 
Stolk voorgedragen als vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst 
West-Holland.      
 
Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de heer M. Stolk als lid van het dagelijks bestuur aan 
te wijzen. 
 
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 mei 2021, 

 
de voorzitter,     de secretaris, 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen  


