Provinciehuis Overijssel

Provinciaal bestuur

Provinciale Staten (PS)
De leden van Provinciale Staten zijn de baas in de provincie.
Als je lid wilt worden van Provinciale Staten moet je lid zijn van een politieke partij. Voor de verkiezingen
maken alle politieke partijen die aan de provinciale verkiezingen meedoen een kandidatenlijst. Inwoners van
Overijssel die 18 jaar of ouder zijn kunnen hun stem uitbrengen op één van de mensen die op de
kandidatenlijst staat.
In Overijssel wonen meer dan een miljoen mensen. Daarom heeft Overijssel 47 Statenleden. Als er meer
mensen in een provincie wonen, zoals b.v. in Zuid-Holland, dan mag een provincie ook meer Statenleden
hebben.
De leden van Provinciale Staten werken ongeveer 20 uur per week voor de provincie. Daarnaast hebben ze
gewoon een baan of een eigen bedrijf. Ze werken dus 20 uur minder voor hun eigen bedrijf of moeten 1 dag
per week vrij nemen om in het provinciehuis te vergaderen. Veel van het werk voor de provincie doen ze
dus op die dag en ’s avonds. Leden van Provinciale Staten besluiten wat er gaat gebeuren in de provincie
maar ze hebben andere mensen nodig om die besluiten uit te voeren. Als Provinciale Staten besluiten dat er
een brug gebouwd moet worden, gaan Gedeputeerde Staten samen met de ambtenaren aan het werk om
daar een goed plan voor te bedenken.

Gedeputeerde Staten (GS)
De leden van Gedeputeerde Staten zijn de ministers van de provincie. Het College van Gedeputeerde Staten
bestaat uit 5 gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. Zij werken de hele dag voor de provincie.
Ze werken samen met de mensen die in het grote kantoorgebouw werken, de ambtenaren.
De leden van Gedeputeerde Staten worden gekozen door de leden van Provinciale Staten.

Van links naar rechts: Monique van Haaf (GS), Erik Lievers (GS),
Secretaris Johan Osinga, Ank Bijleveld (Commissaris van de Koning),
Bert Boerman (GS), Hester Maij (GS) en Eddy van Hijum (GS)

Commissaris van de Koning
De Commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en van Gedeputeerde Staten.
De Commissaris van de Koning is de Minister-president van Overijssel.
De Commissaris van de Koning wordt niet gekozen maar benoemd door de Kroon (de Koning en de
ministers). De leden van Provinciale Staten kiezen we voor 4 jaar, de Commissaris van de Koning wordt
voor 6 jaar benoemd.

Secretaris
De secretaris is de directeur van de provincie en baas van de ambtenaren. Hij/zij adviseert het College van
Gedeputeerde Staten bij hun werk.

Een besluit nemen
Provinciale Staten nemen een besluit, bijvoorbeeld over de weg van Zwolle naar Ommen die opgeknapt moet
worden. Ze vragen aan Gedeputeerde Staten om met een goed plan (= voorstel) te komen.
Gedeputeerde Staten gaan met de ambtenaren aan de slag om te bedenken hoe de weg opgeknapt kan
worden. Als het plan klaar is, gaan Gedeputeerde Staten dit in de Statenvergadering aan de leden van
Provinciale Staten voorstellen. Provinciale Staten bekijken of ze het een goed plan vinden. Ze kunnen ook
besluiten dat het anders moet of beter kan. Over die veranderingen en over het plan gaan ze stemmen. Als
de meerderheid van de Statenleden het een goed plan vindt, wordt het plan aangenomen en uitgevoerd. Als
er te weinig voorstemmers zijn, moeten Gedeputeerde Staten met een aangepast of beter plan komen.

Schema
In het schema kun je in de blauwe hokjes rechts zien op welke mensen je mag stemmen als je 18 jaar en
ouder bent.
Als je lid van Provinciale Staten bent, mag je ook de leden van de Eerste Kamer kiezen.

Kijkje in de Statenzaal

Wil je weten wat de provincie doet? Kijk op www.overijsseldoetmee.nl/infooveroverijssel

Daar kun je ook onze voorlichtingsflim Roza & Overijssel vinden

Feiten en cijfers
Heb je enig idee hoe groot de provincie Overijssel is? Hoeveel mensen er wonen en hoeveel gemeenten de
provincie heeft? Wij hebben de belangrijkste cijfers voor je op een rij gezet.

Inwoners en oppervlakte
Overijssel is 3.421 km2 groot. Dat is bijna net zo groot als 700.000 voetbalvelden. In de provincie wonen
ruim 1,1 miljoen mensen in 25 gemeenten. Deze gemeenten liggen in twee gebieden: West-Overijssel en
Twente. De hoofdstad van de provincie is Zwolle.

Enkele cijfers (per 1 januari 2015):









Aantal inwoners van Overijssel: 1.140.659
Bevolkingsdichtheid: 343 inwoners per km2 land
Hoofdstad: Zwolle
Aantal inwoners van de gemeenten Zwolle, Deventer, Enschede, Hengelo en Almelo: 534.362. Dat is
46,8% van de totale bevolking van Overijssel
Overijssel heeft 25 gemeenten
17 gemeenten hebben minder dan 40.000 inwoners
5 gemeenten hebben tussen de 40.000 en 90.000 inwoners
3 gemeenten hebben meer dan 90.000 inwoners

Het Overijssels Volkslied
15 februari 2013
Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t'aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.
Waar de Vecht en Regge kronk'len
Door de heuv'len in 't verschiet
Waar de Dinkelgoltjes fonk'len
Ligt het land, dat 'k stil bespied.
'k Heb U lief: G’omvat in glorie
Oudheid, Kunst en Klederdracht.
Eertijds streden om victorie
Steden — Ridders, burchtenmacht.
D'eindeloze twisten brachten
U, mijn land, geen voorspoed aan;
Toch is uit Uw leed en klachten
Rijke stedenbloei ontstaan.
Gij bidt God, dat Hij op 't zaaien
Rijpen doe 't gestrooide zaad;
Dat Ge dankbaar 't graan moogt maaien
Als het uur van oogsten slaat.
Oversticht, Uw schone weiden,
Horizonten, paarse hei
Boeien hart en ziele beide
Van Uw volk. Gij zijt van mij.
(Jh. Polman, provinciaal commies, geschreven in 1951)

Wapen van Overijssel

Vlag van Overijssel

