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Onderwerp: Portefeuilleverdeling en bestuurlijke vertegenwoordiging 

Nummer: Bestuursstukken\2250 

Agendapunt: 4 

 

DB: Nee BPP: Nee  

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

19-12-2016 

 

Opsteller:  

Janet Hidding, 0598-693879 

Staf en Directie 

Opdrachtgever: 

Harm Küpers 

Portefeuillehouder:  

Jan Batelaan 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

Na de benoeming van de heer Douwstra als lid van het dagelijks bestuur, is dit bestuur weer compleet 

en zijn ook de portefeuilles verdeeld. Ook is de vertegenwoordiging in de verschillende (externe) 

commissies geregeld. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

- Kennisnemen van de portefeuilleverdeling; 

- Kennisnemen van de lijst van bestuurlijke vertegenwoordigingen; 

- Instemmen met de voordracht in het algemeen bestuur van Hefpunt; 

- Instemmen met de continuering van de vertegenwoordiging in de Stichting tot behoud van Groninger 

Stoomwerktuigen; 

- Een besluit nemen over de vertegenwoordiging in de Molenstichting Midden- en Oost Groningen; 

- Kennisnemen van het besluit van het dagelijks bestuur inzake de vertegenwoordiging in het  

  Georganiseerd Overleg. 

 

Bijlagen: Ja 

 Lijst bestuurlijke vertegenwoordigingen. 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  
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Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Na de benoeming van de heer Douwstra als lid van het dagelijks bestuur zijn de portefeuilles als volgt 

verdeeld: 

 

De heer H. Sinnema    Portefeuillehouder Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVSW)  

De heer J. Batelaan     Portefeuillehouder Financiën en Algemene Zaken (FAZ). 

Mevrouw R. Heeringa   Portefeuillehouder Beleid, Plannen en Projecten, gebied Zuid (BPP) 

De heer T. Douwstra  Portefeuillehouder Beleid, Plannen en Projecten, gebied Noord (BPP) 

 

 

Vervanging dijkgraaf 

 

De heer Sinnema is in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 november 2016 benoemd als 

loco-dijkgraaf. 

 

 

Bestuurlijke vertegenwoordigingen 

 

Het waterschap is vertegenwoordigd in verschillende commissies. Aan de hand van de 

portefeuilleverdeling is de bestuurlijke vertegenwoordiging opnieuw bepaald. 

De lijst is ter kennisname bijgevoegd. 

 

 

Toelichting bij de lijst bestuurlijke vertegenwoordigingen 

 

In de Gemeenschappelijke Regeling Hefpunt van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest 

en Wetterskip Fryslân is onder andere vastgelegd dat het algemeen bestuur van negen leden (drie 

leden per waterschap) wordt gevormd. 

 

Bij de aanvang van de huidige bestuursperiode zijn door u drie bestuursleden voorgedragen om zitting 

te nemen in het algemeen bestuur van Hefpunt. Eén van deze bestuursleden is door het algemeen 

bestuur van Hefpunt aangewezen om in het dagelijks bestuur van Hefpunt zitting te nemen. Thans 

hebben mevrouw Heeringa en de heer In ’t Veld zitting in het algemeen bestuur. Als derde kandidaat 

wordt voorgesteld om de heer Batelaan voor te dragen. Het algemeen bestuur van Hefpunt zal 

vervolgens een vertegenwoordiger namens ons waterschap afvaardigen in het dagelijks bestuur van 

Hefpunt. 

  

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 december 2016 wordt besloten over de 

vertegenwoordiging vanuit ons waterschap in het voorlopig bestuur van het Noordelijk Belasting 

Kantoor in oprichting (NBK).  

 

 

44. Stichting tot behoud van Groninger Stoomwerktuigen 

 

In zijn rol als lid van het algemeen bestuur is de heer Douwstra aangewezen als vertegenwoordiger in 

deze Stichting. Hij is tevens voorzitter. Het dagelijks bestuur ziet hierin geen belemmering c.q. vindt 
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niet dat er sprake is van onverenigbare betrekkingen voor de heer Douwstra om deze functie als lid 

van het dagelijks bestuur te blijven vervullen en stelt voor om deze vertegenwoordiging te continueren.  

 

 

47. Molenstichting Midden- en Oost Groningen 

 

De heer Koeneman zat als vertegenwoordiger in de Molenstichting en was voorzitter. Er is nog geen 

vervanger voorgedragen. Voorgesteld wordt om een vertegenwoordiger, via de commissies uit uw 

midden aan te wijzen. Als de commissies hier op 25 januari 2017 over spreken dan kunt u op 8 

februari 2017 een beslissing nemen over de voordracht.  

 

 

Georganiseerd Overleg (GO) 

 

In het GO wordt onderhandeld tussen vertegenwoordigers van de werkgever en de 

vertegenwoordigers van de vakbonden over de uitwerking, aanvulling en toepassing van 

arbeidvoorwaarden en de rechtspositie van ambtenaren. De vakbondsvertegenwoordiging bestaat uit 

door de vakbonden aangewezen medewerkers, die worden bijgestaan door medewerkers van de 

vakbonden. Veel rechtspositionele zaken worden centraal geregeld via de Unie van Waterschappen, 

waardoor decentraal minder hoeft te worden overlegd. 

Voor de vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur in de commissie voor Georganiseerd 

Overleg (GO) wijst het dagelijks bestuur, overeenkomstig de Overlegregeling waterschap Hunze en 

Aa’s, uit zijn midden een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger aan. Het algemeen bestuur 

dient ten minste drie leden en hun plaatsvervangers aan te wijzen.  

 

Bij de aanvang van deze bestuursperiode heeft het dagelijks bestuur de heer J. Bartelds aangewezen 

als voorzitter van het Georganiseerd Overleg met als plaatsvervanger de heer Koeneman.  

 

Op 13 mei heeft u op voordracht van de commissie FAZ een besluit genomen over de 

vertegenwoordiging uit het algemeen bestuur: 

- de heer Blaauw met als plaatsvervanger de heer Assies; 

- de heer Bolhuis met als plaatsvervanger de heer In ‘t Veld;  

- mevrouw Ten Have met als plaatsvervanger mevrouw Potharst. 

 

Het dagelijks bestuur heeft besloten om de heer Batelaan aan te wijzen als voorzitter met als 

plaatsvervanger de heer Sinnema.  

De vertegenwoordiging vanuit het algemeen bestuur blijft gehandhaafd.  

 

 

Voorstel  

 

- Kennisnemen van de portefeuilleverdeling; 

- Kennisnemen van de lijst van bestuurlijke vertegenwoordigingen; 

- Instemmen met de voordracht in het algemeen bestuur van Hefpunt; 

- Instemmen met de continuering van de vertegenwoordiging in de  

  Stichting tot behoud van Groninger Stoomwerktuigen; 

- Een besluit nemen over de vertegenwoordiging in de Molenstichting Midden- en Oost Groningen; 
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- Kennisnemen van het besluit van het dagelijks bestuur inzake de vertegenwoordiging in het  

  georganiseerd overleg. 

 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


