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Onderwerp: Vaststelling Reglement van orde voor de vergaderingen van het 

algemeen bestuur 

Nummer: Bestuursstukken\2364 

Agendapunt: 5 

 

DB: Ja 

15-5-2017 

BPP: Nee  

 

FAZ: Ja  

24-5-2017 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

7-6-2017 

 

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: 

Op basis van wijzigingen in de wetgeving en de uitgevoerde evaluatie bestuurlijke organisatie zijn er 

suggesties gedaan om het huidige Reglement van orde aan te passen. Ook is van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om lacunes te herstellen en tekstuele wijzigingen door te voeren. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

AB Voorstel: 

-    het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het waterschap 

Hunze en Aa's vaststellen; 

-    besluiten dat het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa's de dag volgende na vaststelling in werking treedt onder gelijktijdige 

intrekking van het Reglement van orde 2010. 

 

Bijlagen: Ja 

 Reglement van orde. 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

In het Reglement van het waterschap Hunze en Aa’s 2008 is in artikel 8 bepaald dat het algemeen 

bestuur voor zijn vergaderingen een Reglement van orde dient vast te stellen. 

 

Het geldende Reglement is van 2010. Op basis van wijzigingen in de wetgeving en de uitgevoerde 

evaluatie bestuurlijke organisatie zijn er suggesties gedaan om het huidige reglement van orde aan te 

passen. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om lacunes te herstellen en tekstuele wijzigingen 

door te voeren. 

 

In het bijgevoegde concept-Reglement van orde zijn bovengenoemde aanpassingen verwerkt. In de 

bijlage worden de inhoudelijke wijzigingen toegelicht. Het geactualiseerde Reglement van orde ligt 

thans ter vaststelling voor. 

 

 

Toelichting op de wijziging Reglement van orde voor het algemeen bestuur van het waterschap 

Hunze en Aa’s 

 

De schuingedrukte teksten zijn wijzigingen die zijn opgenomen. Het betreft wijzigingen die hieronder 

nader zijn toegelicht. De overige wijzigingen betreffen uitgebreidere beschrijvingen of een 

verduidelijking van de redactie van de bepalingen.   

 

De volgende wijzigingen zijn opgenomen ter verduidelijking van de bepalingen.  

 

 

Hoofdstuk 2 Toelating van nieuwe leden, benoeming leden dagelijks bestuur 

 

Artikel 3 lid 1. Het is onduidelijk wie het besluit neemt. Door het zittende AB in oude 

samenstelling of door het nieuw verkozen AB in nieuwe samenstelling 

Artikel 3 heeft betrekking op de toelating van nieuwe leden tot het algemeen bestuur. In de situatie 

waarin een nieuw algemeen bestuur aantreedt, besluit het algemeen bestuur in de laatste reguliere 

vergadering in oude samenstelling (op advies van de commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven) over de rechtmatigheid van de verkiezingen. Ter verduidelijking is de term ‘in oude 

samenstelling’ toegevoegd aan artikel 3, eerste lid. 

 

Daartoe wordt eerst het proces-verbaal van het centraal stembureau onderzocht. Het proces-verbaal 

wordt altijd onderzocht door het algemeen bestuur in oude samenstelling. Ter verduidelijking is dit 

opgenomen in artikel 3, eerste lid. 

 

Vervolgens wordt besloten over de toelating van nieuw benoemde leden (van alle categorieën van 

belanghebbenden). Om te kunnen worden toegelaten als lid dient elke benoemde de voor de toelating 

vereiste bescheiden te overleggen aan het algemeen bestuur. Indien de bescheiden niet zijn 

binnengekomen voor de vergadering waarin het algemeen bestuur besluit over de toelating, dan kan 

het besluit tot de toelating van de benoemde in een volgende reguliere vergadering plaatsvinden (in 

dat geval van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling). 
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Indien niet meer dan de helft van de benoemden kan worden toegelaten tot het nieuw algemeen 

bestuur, blijft het oude bestuur in functie totdat wel meer dan de helft van de benoemden zijn 

toegelaten tot het nieuw algemeen bestuur. Dit volgt uit de Kieswet. 

 

Artikel 4, lid 3, onder b: aanduiding van de categorieën ongebouwd, bedrijven en 

natuurterreinen gezamenlijk 

De drie geborgde categorieën gezamenlijk worden in het onderhavige Reglement aangeduid als 

geborgde categorieën. Daartoe is een begripsomschrijving van de term ‘geborgde categorieën’ 

opgenomen in artikel 1 van het Reglement van orde. Ook is een begripsomschrijving van de term 

‘categorie ingezetenen’ opgenomen. 

 

 

Hoofdstuk 3 Spreekrecht van toehoorders. 

 

Artikel 5 (spreekrecht) mogelijkheid uitbreiding spreektijd  

In het tweede lid is de bestaande praktijk vastgelegd. De inspreker, indien hij daarom heeft verzocht, 

krijgt het woord direct voorafgaand aan het betreffende agendapunt waarover het woord is verzocht. 

In de praktijk gaat de voorzitter ruimhartig om met de spreektijd voor insprekers. Deze bestaande 

praktijk is vastgelegd in die zin dat het algemeen bestuur de spreektijd van individuele sprekers als de 

maximale spreektijd kan verruimen.  

 

 

Hoofdstuk 4 vergaderingen 

 

Presentielijst 

In het oude Reglement staat de verplichting van een presentielijst. Dit artikel is niet opnieuw 

opgenomen omdat de verplichting in de Waterschapswet is verankerd.  

 

Artikel 10 Verslag  

Er werd nog melding gemaakt van een verslag. We werken met een audioverslag en een besluitenlijst. 

Het woord ‘verslag’ is vervangen door de woorden ‘audioverslag en besluitenlijst’. 

 

Artikel 11, leden 1, 5 en 7 meer dan de helft van het reglementair vastgestelde aantal leden. 

Wordt geherformuleerd. 

De term ‘meer dan de helft van het reglementair vastgestelde aantal leden’ heeft betrekking op het 

vergaderquorum. Alleen de leden die de eed en belofte hebben afgelegd worden meegeteld voor het 

vergaderquorum. Deze leden worden in het huidige Reglement aangeduid met ’aantal leden’. 

 

De term ‘meer dan de helft van het reglementair vastgestelde aantal leden’ is vervangen door de term 

‘aantal leden’. In artikel 6 en 27 is dezelfde wijziging doorgevoerd. Hierbij is toegelicht dat het onder 

‘aantal leden’ alleen de leden betreft die de eed of de verklaring en belofte hebben afgelegd. 

 

Artikel 15. Algemene bepaling over stemming.  

In lid 2 is de verplichting opgenomen van aanwezigheid bij stemming. Dit betekent dat er niet bij 

volmacht kan worden gestemd.  

 

 



Bestuursvoorstel 

 

 

 

 5 

Hoofdstuk 5 Rechten van leden 

 

Artikel 20 en 21 (benodigde ondersteuning voor indieners amendementen en moties door drie 

leden.  

Het ondersteunen van amendementen en moties door meer dan één lid is geen wettelijke vereiste. 

Ook in het meest recente model Reglement van Orde van de VNG is geen bepaling opgenomen over 

de vereiste ondersteuning voor het indienen van (sub)-amendementen en moties. 

De bepaling is daarom geschrapt. 

 

 

Hoofdstuk 5 Besloten vergadering 

 

Artikel 25 Verslag 

Er werd nog melding gemaakt van een verslag. We werken met een audioverslag en een besluitenlijst. 

Het betreft de verslaglegging van een besloten vergadering. Het woord ‘verslag’ is vervangen door de 

woorden ‘audioverslag en besluitenlijst’. Als tweede lid is toegevoegd de procedure rondom de 

vaststelling van de besluitenlijst. 

 

 

Wijzigingen voortvloeiend uit de Waterschapswet en de Kieswet 

 

Artikel 3: Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging 

De procedure voor de toelating van nieuwe leden wordt niet langer geregeld in het 

Waterschapsbesluit maar in de Kieswet (categorie ingezetenen) en de Waterschapswet (geborgde 

categorieën). Het artikel is hierop aangepast. 

 

Artikel 4: Benoeming leden dagelijks bestuur  

In artikel 4 was bepaald dat na de eedaflegging van het nieuwe algemeen bestuur aansluitend de 

benoeming van het nieuwe dagelijks bestuur plaatsvindt. Als gevolg van de Wet aanpassing 

waterschapsverkiezingen hoeft de benoeming niet meer in de eerste vergadering van het nieuwe 

algemeen bestuur plaats te vinden. Artikel 4 is hierop aangepast. 

 

Op grond van artikel 10, tweede lid van het Reglement voor het waterschap Hunze en Aa’s kan een lid 

van het dagelijks bestuur van buiten de kring van het algemeen bestuur worden benoemd. In artikel 8, 

vijfde lid wordt daarom bepaald dat bij de benoeming van een lid van het dagelijks bestuur van buiten 

de kring van het algemeen bestuur de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven 

onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de in de Waterschapswet gestelde eisen. 

 

 

Voorstel  

 

-    het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het waterschap 

Hunze en Aa's vaststellen; 

-    besluiten dat het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa's de dag volgende na vaststelling in werking treedt onder gelijktijdige 

intrekking van het reglement van orde 2010. 
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namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 


