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Onderwerp: Benoeming lid dagelijks bestuur 

Nummer: Bestuursstukken\3154 

Agendapunt: 3 

 

DB: Nee 

 

BPL: Nee  

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

30-09-2020 

 

Opsteller:  

Janet Hidding, 0598-693879 

Staf en Directie 

Opdrachtgever:  

 

Portefeuillehouder:  

Geert-Jan ten Brink 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

In verband met het vertrek van de heer Batelaan en de daardoor ontstane vacature in het dagelijks 

bestuur dient het algemeen bestuur een nieuw dagelijks bestuurslid te benoemen. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

 

AB Voorstel: 

Voorzien in de tussentijds opengevallen plaats in het dagelijks bestuur door het benoemen van een lid 

in het dagelijks bestuur uit de categorie geborgd bij acclamatie danwel door schriftelijke stemming. 

 

 

Bijlagen: Nee 

  

 

Ter inzage AB (iBabs): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

In verband met het vertrek van de heer Batelaan is zowel in het algemeen bestuur als in het dagelijks 

bestuur een plaats opengevallen. 

Het reglement voor het waterschap Hunze Aa’s bepaald in artikel 10, vijfde lid dat de benoeming van 

een lid van het dagelijks bestuur, ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt, zo spoedig 

mogelijk geschiedt nadat de opengevallen plaats in het algemeen bestuur is vervuld. 

 

Op het moment dat onderhavig voorstel wordt behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur  

is de opengevallen plaats in het algemeen bestuur vervuld en het nieuwe lid van het algemeen 

bestuur beëdigd, waarna dus terstond kan worden overgegaan tot benoeming van een nieuw lid van 

het dagelijks bestuur.  

 

 

Benoemingsprocedure 

 

In artikel 40 van de Waterschapswet is bepaald dat het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en 

een door het algemeen bestuur te bepalen aantal andere leden, waarvan tenminste één lid een 

vertegenwoordiger is van de categorieën van belanghebbenden als bedoeld in artikel 12, tweede lid, 

onderdelen b, c en d (respectievelijk ongebouwd, natuur en bedrijfsgebouwd). In het reglement van 

orde voor het waterschap Hunze en Aa’s is in artikel 9 geregeld dat het dagelijks bestuur (exclusief de 

voorzitter) uit hooguit vier leden bestaat. 

 

 

Samenstelling leden dagelijks bestuur 

 

Zoals hiervoor is aangegeven dient ten minste één lid in het dagelijks bestuur een vertegenwoordiger 

te zijn uit de specifieke categorieën. 

Nu de plek van een geborgde vertegenwoordiger is opengevallen betekent dit dat een nieuwe 

vertegenwoordiger benoemd moet worden uit de geborgde categorieën in het algemeen bestuur.  

 

 

Benoeming leden dagelijks bestuur 

 

Er kan door het algemeen bestuur worden gekozen voor benoeming bij acclamatie. Indien één of 

meerdere leden van het algemene bestuur schriftelijke stemming wenst dan wordt de procedure 

gevolgd zoals deze in het reglement is bepaald. De wijze van stemmen is geregeld in de artikelen 19, 

20 en 21 van het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur 2020.  

 

 

Voorstel  

 

Voorzien in de  tussentijds opengevallen plaats in het dagelijks bestuur door het benoemen van een 

lid van het dagelijks bestuur bij acclamatie danwel bij schriftelijke stemming. 

 

Geert-Jan ten Brink 

dijkgraaf 


