
Opdracht selectiecommissie bestuur GroenLinks Zuid-Holland 

 

- Het Provinciaal Bestuur van GroenLinks Zuid-Holland benoemt  een selectiecommissie van 3 leden 

voor de vorming van een nieuw provinciaal bestuur, en informeert de PLV op 6 oktober over de 

samenstelling van de commissie. Één van hen wordt aangesteld als voorzitter.  

- Na de PLV wordt een oproep aan kandidaten voor het bestuur geplaatst in de nieuwsbrief en op de 

website van GLZH. 

- De opdracht aan de selectiecommissie is om uiterlijk 1 maart 2020 een advies uit te brengen aan het 

huidige bestuur ten behoeve van de provinciale ledenvergadering van april 2020. 

- Dit advies kan zowel een enkelvoudige als een meervoudige voordracht zijn. 

- Er is geen reglementaire maximum-omvang van het bestuur. De opdracht aan de commissie is om 

een bestuur voor te dragen dat in staat is om de geformuleerde taken in de komende twee jaar 

succesvol uit te voeren. Een voorzitter en een penningmeester moeten in functie worden benoemd en 

hiervoor worden dan ook één of meerdere kandidaten voorgedragen.  

- Voor het voorzitterschap en het penningmeesterschap worden (één of meerdere) kandidaten in 

functie voorgedragen. De andere bestuursleden worden niet in functie voorgedragen. 

- De selectiecommissie krijgt van het bestuur een overzicht aan van de rollen en taken binnen het 

bestuur zoals goedgekeurd in de provinciale ledenvergadering van 6 oktober 2019, zodat de 

commissie deze informatie kan betrekken bij haar afwegingen om tot een zo volledig en evenwichtig 

mogelijke samenstelling te komen.  

- De commissie maakt een selectie en voordracht uit de kandidaten die tot en met 15 januari 2020 bij 

het bestuur zijn binnengekomen. Eventuele nagekomen kandidaten worden zo spoedig mogelijk door 

de het bestuur gemeld bij de commissie. 

- Indien de commissie tot de conclusie komt dat het aanbod van kandidaten onvoldoende 

mogelijkheden biedt om tot een volledige en volwaardige voordracht te komen, meldt de voorzitter van 

de commissie dat aan de voorzitter van het bestuur. In dat geval kan de kandidaatstelling voor 

specifieke functies of taken gericht heropend worden, of de commissie kan een aanvullende opdracht 

krijgen om zelf voor deze specifieke functies of taken kandidaten te werven. 

- Van de huidige bestuursleden zijn allen niet aan het einde van hun termijn, en herverkiesbaar indien 

zij dat wensen. Van de huidige bestuursleden hebben verschillende personen aangegeven 

herverkiesbaar te zijn en verschillende personen niet. De selectiecommissie zal hen raadplegen om 

deze voorkeuren definitief te maken, en daarna in de voordracht rekening te kunnen houden 

met wensen en ambities t.a.v. taak- en rolverdeling. 

- Het bestuur draagt zorg voor enige administratieve ondersteuning aan de selectiecommissie. 

Voor de commissie is beperkt budget beschikbaar is voor gespreksfaciliteiten en/of vergoeding van 

daadwerkelijk gemaakte kosten. Dit gebeurt in overleg met de penningmeester van het bestuur. 

 


