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Onderwerp: Toelating en installatie lid algemeen bestuur 

Nummer: Bestuursstukken\2683 

Agendapunt: 2 

 

DB: Nee 

 

BPP: Nee  

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

10-10-2018 

 

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  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

Vanwege het overlijden van de heer Feijen is er een zetel in het algemeen bestuur opengevallen. De 

heer J. van Calker is op basis van de verkiezingsuitslag door de voorzitter van het stembureau van 

waterschap Hunze en Aa's benoemd tot lid van het algemeen bestuur. 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om een beslissing te nemen over de toelating van de heer Van 

Calker tot het algemeen bestuur. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel 

- De heer J. van Calker, na onderzoek van de geloofsbrieven toe te laten tot lid van het algemeen 

bestuur; 

- De heer J. van Calker installeren als lid van het algemeen bestuur. 

 

Bijlagen: Ja 

 Concept-toelatingsbesluit 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Vanwege het overlijden van de heer Feijen (lijst AWP) is er een zetel in het algemeen bestuur 

opengevallen. 

Wanneer in een opengevallen plaats moet worden voorzien bepaalt de Kieswet in artikel W1, eerste 

lid dat de voorzitter van het centraal stembureau hierover een besluit neemt en daarvoor op basis van 

voornoemd artikel van de Kieswet de daarvoor in aanmerking komende kandidaat benoemd. 

 

De eerste daarvoor in aanmerking komende kandidaat die in volgorde het hoogst is geplaatst op de 

lijst waarop degene die moet worden opgevolgd,  is gekozen is de heer J. van Calker. 

 

 

Vervulling vacature 

 

De voorzitter van het centraal stembureau van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 7 augustus 

aan de heer Van Calker de kennisgeving van zijn benoeming tot lid van het algemeen bestuur doen 

toekomen. 

 

Op grond van artikel V2, eerste lid van de Kieswet moet de benoemde binnen 28 dagen na 

dagtekening van de benoeming schriftelijk meedelen dat hij zijn benoeming aanvaart. De heer Van 

Calker heeft de benoemingsverklaring op 10 augustus ondertekend.  

 

Op basis van artikel 3 van het Reglement van Orde wijst de voorzitter uit de zitting hebbende leden 

van het algemeen bestuur een commissie aan bestaande uit drie personen welke onderzoek doet 

naar de geloofsbrieven van de benoemde. 

 

Voornoemde commissie onderzoekt de geloofsbrieven van de heer Van Calker op de volgende 

punten: 

 

- De verklaring van aanname van de benoeming is binnen de gestelde termijn zoals genoemd 

in artikel 18, eerste lid van de Waterschapswet binnengekomen; 

- De benoemde voldoet aan de eisen gesteld in artikel 31, eerste lid van de Waterschapswet 

(ingezetene van het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s en is ten minste 18 jaar 

oud); 

- Benoemde is niet uitgesloten van de Kieswet krachtens artikel B5, eerste lid van de Kieswet; 

- Benoemde bekleedt geen nevenfuncties die krachtens artikel 31, tweede lid van de 

Waterschapswet niet zij toegestaan; 

- Benoemde verricht geen activiteiten die niet te verenigen zijn met het lidmaatschap van het 

algemeen bestuur krachtens artikel 33, eerste lid van de Waterschapswet. 

 

In de vergadering van 10 oktober 2018 brengt de commissie geloofsbrieven bij monde van de uit haar 

midden aangewezen voorzitter verslag uit van het onderzoek en doet naar aanleiding daarvan een 

voorstel tot het nemen van een besluit 
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Op het moment dat de commissie geloofsbrieven oordeelt dat er geen beletselen zijn om de heer Van 

Calker toe te laten tot het algemeen bestuur beslist het algemeen bestuur terstond over zijn toelating. 

Aansluitend kan de heer Van Calker in dezelfde vergadering worden geïnstalleerd als lid van het 

algemeen bestuur na het afleggen van de eed of verklaring en belofte zoals omschreven i artikel 34 

van de Waterschapswet 

 

Vooronderzoek 

 

Ten behoeve van het onderzoek van de commissie geloofsbrieven heeft een onderzoek naar de 

geloofsbrief plaatsgevonden. Hieruit is het volgende gebleken: 

 

De heer Van Calker voldoet aan de vereisten van het lidmaatschap zoals deze zijn neergelegd in 

artikel 31, eerste lid van de Waterschapswet. De door de heer Van Calker aangegeven openbare 

betrekkingen zijn niet onverenigbaar met het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa’s. 

 

Gelet op bovenstaande geeft het vooronderzoek van de heer Van Calker geen aanleiding tot het 

weigeren van diens toelating tot lid van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. 

 

 

Voorstel  

 

- De heer J. van Calker, na onderzoek van de geloofsbrieven toe te laten tot lid van het 

algemeen bestuur; 

-   De heer J. van Calker installeren als lid van het algemeen bestuur. 

 

 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


