Ingediend in de Provinciale Statenvergadering van 5 november 2021

Motie: Opnieuw ingediend Motie 2635 Uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen na
toestemming van PS
Provinciale Staten van Limburg bijeen in vergadering op 5 november 2011;
Gelezen P-20-014 Statenvoorstel van de Statencommissie FEB naar aanleiding van het bestuurlijk
rapport ZRK inzake de inzet van oud-politici door de Provincie Limburg, voorstel van 8-7-2020 (PS
2020-28959)
Constaterende dat
-

-

-

Gedeputeerde Staten is toegestaan om uitzonderingen te maken op Beleidskader Selectie en
benoemingen en Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Limburg 2019;
De Zuidelijke Rekenkamer in haar rapport aangeeft: “Bij alle door de rekenkamer
diepgaander onderzochte casussen was sprake van een één-op-één selectie uit het netwerk
van GS of de verantwoordelijke portefeuillehouder.”
De rekenkamer constateert daarnaast op basis van een analyse van alle 56 dossiers – alle
dossiers in de onderzoeksperiode waarbij sprake was van de inzet van oud-politici - dat de
motivering om af te wijken van vigerende regels niet altijd duidelijk is;
Benoemingen en opdrachtverleningen die zonder openbare selectieprocedure worden
gedaan, zeer gevoelig zijn voor de schijn van belangenverstrengeling;
Provinciale Staten hiermee bovendien achteraf voor voldongen feiten wordt gesteld;
Integriteit en transparantie van groot belang zijn voor het functioneren van onze
democratische rechtsstaat;

Van mening zijnde dat
-

-

Afwijkingen van het Beleidskader Selectie en benoemingen én van het Inkoop- en
aanbestedingsbeleid provincie Limburg 2019 alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zijn
toegestaan;
Provinciale Staten haar controlerende rol daarin zeer serieus moet nemen;
Gedeputeerde Staten uitzonderingen op beide bovengenoemde beleidsstukken met de
grootste transparantie moeten toepassen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
-

Bij het maken van een uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen, waarbij de
uitzondering het niet houden van een selectieprocedure is, voorafgaand aan de benoeming
of opdrachtverlening deze uitzondering voor te leggen aan Provinciale Staten ter
goedkeuring.
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En gaan over tot de orde van de dag
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