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Onderwerp: Aanpassing reglementen van orde 

Nummer: Bestuursstukken\3125 

Agendapunt: 4 

 

DB: Ja 

4-8-2020 

BPL: Nee  

 

FAZ: Ja  

19-8-2020 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

26-8-2020 

 

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: 

Bij de aanvang van de huidige zittingsperiode van het algemeen bestuur is afgesproken te starten met 

de bestuurlijke constellatie zoals deze gedurende de vorige bestuursperioden heeft gefunctioneerd.  

Toegezegd is deze na enige tijd te evalueren. Eventuele wijzigingen in de bestuurlijke organisatie 

leiden tot wijzigingen in de reglementen van orde van het algemeen bestuur en het reglement van 

orde voor de vaste commissies uit het algemeen bestuur. Voornoemde reglementen zijn hoe dan ook 

aan een update toe. Voor het reglement van orde voor de Auditcommissie uit het algemeen bestuur 

wordt ook een wijziging voorgesteld. Het reglement van orde voor het dagelijks bestuur is op één 

onderdeel aangepast aan de huidige praktijk.   

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

AB Voorstel: 

 

-    Instemmen met de wijzigingen van de reglementen van orde voor het algemeen bestuur, de 

vaste commissies en de Auditcommissie en deze vaststellen met gelijktijdige intrekking van de 

reglementen van orde van het algemeen bestuur 2017, de vaste commissies 2010 en de 

Auditcommissie 2010. 

-    Instemmen met het instellen van een Agendacommissie zoals beschreven in artikel 3 van het 

reglement van orde voor het algemeen bestuur 2020. 

- Kennisnemen van het gewijzigde reglement van orde voor het dagelijks bestuur 2020. 

 

Bijlagen:  

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

   Hunze  en Aa's 2020; 

-  Concept Reglement voor de vergaderingen van de vaste commissies uit het algemeen bestuur   
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   waterschap Hunze en Aa's 2020; 

-  Concept Reglement voor de Auditcommissie uit het algemeen bestuur van het  

   waterschap Hunze en Aa's 2020; 

-  Reglement van orde voor het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's 2020. 

 

Ter inzage AB (bestuursnet): Nee 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   

  



Bestuursvoorstel 

 

 

 

 3 

Inleiding 

 

Bij de aanvang van de huidige zittingsperiode van het algemeen bestuur is afgesproken te starten met 

de bestuurlijke constellatie zoals deze gedurende de vorige bestuursperioden heeft gefunctioneerd.  

Toegezegd is deze na enige tijd te evalueren. Eventuele wijzigingen in de bestuurlijke organisatie 

leiden tot wijzigingen in de reglementen van orde van het algemeen bestuur en het reglement van 

orde voor de vaste commissies uit het algemeen bestuur. Voornoemde reglementen zijn hoe dan ook 

aan een update toe. Voor het reglement van orde voor de Auditcommissie uit het algemeen bestuur 

wordt ook een wijziging voorgesteld   

 

Voorafgaand aan de evaluatie is er door het algemeen bestuur voor gekozen om soepeler om te gaan 

met de samenstelling van de commissies. Er is geen sprake meer van een evenredige verdeling van 

de AB-leden over de drie commissies. Ook is de mogelijkheid gecreëerd voor de bestuursleden om, 

onder voorwaarden, een nadere commissie te bezoeken dan die waarvan ze deel van uit maken.  

 

 

Evaluatie 

 

Het algemeen bestuur heeft ervoor gekozen om de evaluatie te laten verzorgen door de 

fractievoorzitters. Hiertoe heeft, op basis van een notitie overleg plaatsgevonden tussen de 

fractievoorzitters met de dijkgraaf en de secretaris-directeur. Van dit overleg is een verslag gemaakt 

dat kenbaar is gemaakt aan alle AB-leden. 

 

De afspraken die zijn gemaakt treft u hieronder aan: 

1. De portefeuillehouder kan in de AB-vergadering aangeven dat er opmerkingen zijn gemaakt in 

een commissie die aanpassing van het voorstel rechtvaardigen; 

2. Discussie en debat hoort thuis in de AB-vergadering. AB-leden kunnen moties, 

amendementen inbrengen en stemverklaringen afgeven. Afgesproken wordt dat de AB-leden 

een debattraining en een training met betrekking tot de beschikbare bestuurlijke middelen en 

procestechnieken (rechten van de AB-leden) wordt aangeboden. 

3. De audio-opnamen die worden gemaakt van de commissievergaderingen worden op 

Bestuursnet geplaatst; 

4. Er wordt mogelijk een agendacommissie ingesteld. De drie commissievoorzitters worden 

uitgenodigd voor een gesprek om dit samen met de dijkgraaf te verkennen en nader uit te 

werken; 

5. De informerende bijeenkomsten beginnen in beginsel om 09.00 uur; 

6. Alert blijven op de verslaglegging waar het gaat om de verschillende meningen binnen het AB; 

7. De mededelingen zoals deze nu op Bestuursnet worden geplaatst worden in iBABS gezet; 

8. Er wordt nader gekeken naar mogelijkheden voor fracties om te vergaderen in het 

waterschapshuis buiten kantoortijden; 

9. Er wordt door het DB scherper gekeken naar informatie die door DB-leden/portefeuillehouders 

kan worden gedeeld met het AB bij het agendapunt mededelingen; 

10. De DB-vergaderingen vinden achter gesloten deuren plaats. De besluitenlijst bevat derhalve 

geen openbare informatie. Via de portefeuillehouder kan eventueel navraag worden gedaan 

naar betreffende dossiers.  
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De afspraken gemaakt onder de punten 3 en 4 leiden tot wijzigingen in respectievelijk het reglement 

van orde voor de vaste commissies en het reglement van orde voor het algemeen bestuur. Hierop 

wordt hieronder verder ingegaan. 

Aan het organiseren van een debattraining wordt gewerkt. Naar verwachting wordt dit voor het najaar 

ingepland.   

 

 

Evaluatie en wijziging reglementen 

 

Hieronder wordt nader ingegaan op de wijziging van de reglementen.  

De voorgestelde wijzigingen treft u gearceerd aan in het reglement en ook in de toelichting op dat 

reglement. 

 

 Reglement van orde voor het algemeen bestuur  

 

Artikel 3 

Zoals hierboven aangegeven is in het fractievoorzittersoverleg geopperd om een agendacommissie in 

te stellen die het dagelijks bestuur van advies kan dienen omtrent organisatorische en procedurele 

aangelegenheden van het algemeen bestuur. Het instellen van een dergelijke commissie, inclusief 

bemensing en taak is voorbehouden aan het algemeen bestuur. Het nieuwe artikel 3 voorziet hierin 

(zie ook het gestelde in de artikelsgewijze toelichting). 

 

Artikel 6 

Het vigerende reglement kent de term ‘fracties’ niet. In de Waterschapswet wordt de term niet 

genoemd. Omdat artikel 14 van de wet wel spreekt over in het algemeen bestuur 

vertegenwoordigende categorieën van belanghebbenden ligt het ook voor de hand om bij 

waterschapsbesturen te spreken over fracties. Het bestaan van fracties is geregeld in artikel 6 

(zie ook het gestelde in de artikelsgewijze toelichting). 

 

Artikel 7, vijfde lid 

Met de toevoeging van dit vijfde lid is bepaald hoe aan de inspraak vorm wordt gegeven. Duidelijk is 

dat er na de inspraakreactie ruimte is voor nadere vragen en antwoorden tussen inspreker en AB-

leden. 

 

 Reglement van orde voor de vaste commissies uit het algemeen bestuur 

 

Artikel 1 

Het huidige reglement kent nog de oude benamingen van de commissies. In artikel 1 is dit aangepast. 

 

Artikel 2 

In het huidige reglement is het aantal leden per commissie aangegeven. Het algemeen bestuur heeft 

de evenredige verdeling over de commissies ‘losgelaten’. De in het huidige reglement genoemde 

verdeling over de commissies is derhalve komen te vervallen. 
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In het tweede lid wordt het mogelijk gemaakt om een vergadering van een andere commissie bij te 

wonen dan die waar het commissielid vast deel van uitmaakt. In het vierde en vijfde lid zijn de 

voorwaarden opgesomd. 

 

Artikel 8  

Het huidige reglement bepaalt dat de vergaderstukken worden toegezonden aan de commissieleden 

Artikel 8, eerste lid maakt plaatsing van de vergaderstukken in iBABS mogelijk. Hiermee wordt de 

huidige praktijk in het reglement vastgelegd. 

 

Artikel 12  

Onder een nieuw eerste lid is bepaald dat van de vergaderingen van de commissies audio opnamen 

worden gemaakt die op Bestuursnet worden geplaatst. Dit is overeenkomstig de afspraak zoals die 

met de fractievoorzitters is gemaakt. De gedachte is dat ten behoeve van de besluitvorming in het 

algemeen bestuur de AB-leden naast het verslag kennis moeten kunnen nemen van hetgeen in de 

commissies is besproken.  

 

Artikel 13, lid 4 en 5 

Deze toevoegingen aan de bepalingen rondom het spreekrecht zijn overeenkomstig de 

desbetreffende bepalingen in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen 

bestuur ook in dit reglement opgenomen.  

 

  

 Reglement van orde voor de Auditcommissie uit het algemeen bestuur 

 

Artikel 11 

Het huidige reglement bepaalt dat de vergaderstukken worden toegezonden aan de commissieleden.  

Het nieuwe eerste lid maakt plaatsing in iBABS mogelijk. Hiermee wordt de huidige praktijk in het 

reglement vastgelegd. 

 

Artikel 16 

Toegevoegd is onder het vierde lid dat ook van het openbare gedeelte van de vergaderingen van de 

Auditcommissie een audio opname wordt gemaakt en geplaatst op bestuursnet. 

 

Artikel 17, lid 4 en 5 

Deze toevoegingen aan de bepalingen rondom het spreekrecht zijn overeenkomstig de 

desbetreffende bepalingen in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen 

bestuur en de vaste commissies ook in dit reglement opgenomen.  

 

 

Reglement van orde voor het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s 

 

Het huidige reglement van orde voor het dagelijks bestuur stamt uit het jaar 2001.  

Naar de huidige tijd is aanpassing op één onderdeel nodig namelijk rondom de toezending van de 

stukken, artikel 3.  

Het huidige reglement bepaalt dat de vergaderstukken worden toegezonden aan de leden van het 

dagelijks bestuur. Artikel 3, eerste lid maakt plaatsing van de vergaderstukken in iBABS mogelijk. 

Hiermee wordt de huidige praktijk in het reglement vastgelegd. 
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Voorstel  

 

-  Instemmen met de wijzigingen van de reglementen van orde voor het algemeen bestuur, de 

   vaste commissies en de Auditcommissie en deze vaststellen met gelijktijdige intrekking van de  

   reglementen van orde van het algemeen bestuur 2017, de vaste commissies 2010 en de  

   Auditcommissie 2010. 

- In te stemmen met het instellen van een Agendacommissie zoals beschreven in artikel 3 van het  

   reglement van orde voor het algemeen bestuur 2020. 

-  Kennisnemen van het gewijzigde reglement van orde voor het dagelijks bestuur 2020. 

 

 

Namens het dagelijks bestuur 

 

 

 

Jelmer Kooistra      Geert-Jan ten Brink 

Plv. secretaris-directeur     dijkgraaf 

 

 


