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Onderwerp: Toelating leden algemeen bestuur 

Nummer: Bestuurstukken\2831 

Agendapunt: 3 

 

DB: Nee 

 

BPP: Nee  

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

26-03-2019 

 

Opsteller:  

Janet Hidding, 0598-693879 

Staf en Directie 

Opdrachtgever: 

Harm Küpers 

Portefeuillehouder:  

Geert-Jan ten  Brink 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Centraal stembureau 

waterschap Hunze en Aa's 

Vaststellen definitieve uitslag waterschapsverkiezingen 2015.   

 

Samenvatting: 

Met betrekking tot de benoemde kandidaten en de ‘geborgde kandidaten’ dient een besluit te worden 

genomen over de toelating tot het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's. Ook dient 

een besluit te worden genomen over het verloop van de verkiezingen en het vaststellen van de 

uitslag. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

AB Voorstel: 

Instemmen met het voorstel zoals dat door de onderzoekscommissie ter vergadering van het 

algemeen bestuur zal worden gedaan. 

 

Bijlagen: Ja 

 Bestuursvoorstel vooronderzoek geloofsbrieven; 

 Ontwerp-besluit tot toelating van de benoemden als lid van het algemeen bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa’s. 

 

Ter inzage: Ja 

Onderwerp(en):  

 Verklaring van aanvaarding; 

 Overzicht openbare betrekkingen; 

 Proces-verbaal centraal stembureau; 

 Processen verbaal stembureaus. 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Na de vaststelling van de definitieve uitslag van de verkiezingen op 25 maart 2019 dient een besluit 

te worden genomen omtrent de toelating van de gekozen kandidaten tot het algemeen bestuur van 

het waterschap Hunze en Aa’s.  

Er is geconstateerd, dat de personen voor de ‘geborgde zetels’ zoals bedoeld in artikel 14 jo. artikel 

13 tweede lid van de Waterschapswet zijn benoemd bij besluit door: 

De Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE), de Kamer van Koophandel en LTO Noord 

Ook voor deze kandidaten geldt dat moet worden besloten omtrent hun toelating tot het algemeen 

bestuur.  

 

 

Procedure onderzoek geloofsbrieven 

 

Het onderzoek van de geloofsbrieven vindt plaats op basis van hetgeen hiertoe in de Kieswet en in 

de Waterschapswet is bepaald en dat wat hierover is aangegeven in het reglement van orde van het 

algemeen bestuur.  

 

Ingevolge het van toepassing zijnde Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen 

bestuur dient er ‘een commissie’ ingesteld te worden die de geloofsbrieven onderzoekt van de 

benoemde leden (en geborgde zetels), alsmede de daarop betrekking hebbende stukken en de 

ingekomen bezwaren met betrekking tot de verkiezing van de leden’. 

Tijdens de vergadering zal op aanwijzing van de voorzitter een commissie bestaande uit drie leden uit 

het algemeen bestuur de geloofsbrieven onderzoeken (onderzoekscommissie) en vervolgens zal 

deze commissie verslag doen van het onderzoek en een voorstel doen aan uw bestuur tot het nemen 

van een besluit over de toelating van de kandidaten. 

 

Tegen het toelatingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open. Het besluit is daarmee per direct 

onherroepelijk. 

 

Ook beslist het algemeen bestuur op advies van de commissie voor het geloofsbrievenonderzoek 

over het verloop van de verkiezingen (of deze op wettige wijze zijn verlopen) en het vaststellen van 

de uitslag (is deze juist vastgesteld). Het oordeel hierover vindt plaats op basis van het proces- 

verbaal van het centraal stembureau. De processen verbaal van de stembureaus liggen voor het 

algemeen bestuur ter inzage. De opmerkingen op deze processen- verbaal kunnen aanleiding geven 

tot bijvoorbeeld het besluit om over te gaan tot het hertellen van de stemmen. Het algemeen bestuur 

kan besluiten deze bevoegdheid tot hertelling slechts gebruiken als blijkt dat er fouten zijn gemaakt. 

Uit het proces verbaal moet expliciet af te leiden zijn dat er fouten zijn gemaakt. 
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Toelating 

 

Om te kunnen worden toegelaten tot het algemeen bestuur dienen de kandidaten aan een aantal 

vereisten te voldoen. Hiertoe strekt het onderzoek van de geloofsbrieven. 

 

1. Onderzoeken van benoemden conform artikel V4 van de Kieswet: 

- Nagaan of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Het gaat er hierbij 

om of de benoemde de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het 

Kiesrecht; 

- Nagaan of de benoemde geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult 

(deze zijn vermeld in de artikelen 31 en 33 van de Waterschapswet). 

 

2. Onderzoeken van de benoemden conform artikel 19 van de Waterschapswet: 

- Nagaan of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Deze staan in artikel 

18 van de Waterschapswet. 

- Nagaan of de benoemde geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult 

(deze zijn vermeld in de artikelen 31 en 33 van de Waterschapswet). 

 

 

Installatie nieuw bestuur 

 

De installatie van de benoemde leden zal plaatsvinden in de eerste vergadering van het algemeen 

bestuur op 28 maart 2019. Installatie geschiedt door het afleggen van de eed danwel de verklaring en 

belofte.  

 

 

Voorstel  

 

Instemmen met het voorstel zoals dat door de onderzoekscommissie ter vergadering van het 

algemeen bestuur zal worden gedaan. 

 

 

namens het dagelijks bestuur 

 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


