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Onderwerp: Vooronderzoek geloofsbrieven 

Nummer: Bestuursstukken\2833 

Agendapunt: 3a 

 

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: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

Ingevolgde artikel 19 van de Kieswet en van de Waterschapswet dient het algemeen bestuur de 

geloofsbrieven te onderzoeken, waarna wordt besloten of de hieronder aangegeven benoemden tot lid 

van het bestuursorgaan worden toegelaten. Bij dit onderzoek dient te worden nagegaan of aan de 

vereisten voor het lidmaatschap wordt voldaan en geen met het lidmaatschap onverenigbare 

betrekking wordt vervuld alsmede of er gebleken is van ernstige onregelmatigheden bij de verkiezing 

of benoeming, en beslist het over de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrief of de 

verkiezing zelf rijzen. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

AB Voorstel: 

Besluiten dat de organisatie en het verloop van de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 op 

wettige wijze hebben plaatsgevonden; 

Besluiten tot toelating van de gekozenen tot lid van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze 

en Aa’s. 

 

Bijlagen: Nee 

  

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Ingevolgde artikel 19 van de Kieswet en van de Waterschapswet dient het algemeen bestuur de 

geloofsbrieven te onderzoeken, waarna wordt besloten of de hieronder aangegeven benoemden tot 

lid van het bestuursorgaan wordt toegelaten. Bij dit onderzoek dient te worden nagegaan of aan de 

vereisten voor het lidmaatschap wordt voldaan en geen met het lidmaatschap onverenigbare 

betrekking wordt vervuld alsmede of er gebleken is van ernstige onregelmatigheden bij de verkiezing 

of benoeming, en beslist het de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezing 

zelf rijzen.  

 

 

Rechtmatige organisatie en verloop van de verkiezingen 

 

Op basis van artikel V4 van de Kieswet, moet na de verkiezingen een oordeel worden gegeven over 

de rechtmatigheid van de verkiezingen. Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot hertelling en 

herstemming. Het algemeen bestuur kan 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. 

 

 

Conclusie/aanbeveling 

 

Het proces- verbaal geeft geen aanleiding om de verkiezingen niet rechtmatig te verklaren. 

 

 

Vooronderzoek geloofsbrieven 

 

Het onderzoek naar de geloofsbrieven van benoemden dient plaats te vinden in de vergadering van 

het algemeen bestuur op 26 maart 2019. Ten behoeve van deze vergadering heeft een 

vooronderzoek naar de geloofsbrieven plaatsgevonden. 

Hieruit is het volgende gebleken: 

 

1. De benoemden: 

 

Voor de categorie ingezetenen: 

 

Mevrouw F.J. Leenders    Veelerveen   

Mevrouw I.J.M Eshuis    Assen 

Mevrouw M.M.H. Creemer   Meerstad 

De heer M.H. Paapst    Siddeburen 

De heer M. Visser    Haren 

Mevrouw R. Heeringa    Drouwen 

De heer E.P. Hofstra    Stadskanaal 

De heer K.B. de Graaf    Zuidlaren 

Mevrouw  A.L ten Have-Mellema  Beerta 

De heer L.W. Tjarks    Balloo 

De heer H. Sinnema    Sellingen 
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Mevrouw H.H. Plas-Kerperin   Emmen 

De heer J. Blaauw    Stadskanaal 

De heer J. van Calker    Mussel 

De heer G.J. Fonhof    Emmen 

De heer T. Douwstra    Stadskanaal 

 

Voor de categorie ongebouwd: 

 

De heer H. in ‘t Hout    Veendam 

Mevrouw T. Beuling    Eerste Exloërmond    

De heer C.A. Mentink    Gieterveen 

De heer J.H. Batelaan    Zuidbroek 

 

Voor de categorie natuur: 

 

De heer J.P. de Vos     Winschoten 

 

Voor de categorie bedrijfsgebouwd: 

 

De heer L.H.R.J Bruning   Kropswolde 

De heer J.N.M. Haerkens   Gieten 

 

Voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap zoals deze zijn neergelegd in artikel 31 van de 

Waterschapswet (dit artikel schrijft voor dat de leeftijd van 18 jaren moet zijn bereikt, men niet van het 

kiesrecht mag zijn uitgesloten en men niet een betrekking bekleedt zoals deze zijn neergelegd in het 

tweede lid van artikel 31 Waterschapswet). 

 

 

Conclusie/aanbeveling 

 

Gelet op het bovenstaande geeft het vooronderzoek naar de geloofsbrieven van benoemden geen 

aanleiding tot het weigeren van hun benoeming tot lid van het algemeen bestuur van het waterschap 

Hunze en Aa’s.  

 

 

Voorstel  

 

Besluiten dat de organisatie en het verloop van de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 op 

wettige wijze hebben plaatsgevonden; 

Besluiten tot toelating van de gekozenen tot lid van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze 

en Aa’s. 

 

Namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 


