
Bestuursvoorstel  
 

 

Onderwerp: Procedure herbenoeming dijkgraaf waterschap  

Hunze en Aa's 

Nummer: 3656 

Agendapunt: 7 

 

DB: Nee 

 

BPL: Nee FAZ: Nee 

 

VVSW: Nee AB: Ja 

05-10-2022 

 

Opsteller:  

Janet Hidding, (0598) 69 3879 

Staffuncties & ondersteuning 

Opdrachtgever: 

Harm Küpers 

 

Portefeuillehouder: 

 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   X Financieel   Staf  X Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

  

 

Samenvatting: 

Onze dijkgraaf, Geert-Jan ten Brink is bij Koninklijk Besluit van 5 juli 2017 benoemd tot dijkgraaf c.q. 

voorzitter van het waterschap Hunze en Aa's. De heer Ten Brink is met ingang van 1 augustus 2017 

voor een periode van zes jaar benoemd. De ambtstermijn loopt volgend jaar af. De Waterschapswet 

bepaalt dat het algemeen bestuur een aanbeveling opmaakt voor de (her)benoeming van de 

dijkgraaf.  

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB-voorstel: 

- Een commissie tot herbenoeming van de dijkgraaf instellen; 

- De dames Beuling, Heeringa, Ten Have en Leenders en de heren Blaauw en Haerkens 

benoemen als leden van de commissie; 

- De Verordening herbenoeming dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s 2022 vaststellen. 

 

Bijlagen:  

- Concept-verordening herbenoeming dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s 2022 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Bij Koninklijk Besluit van 5 juli 2017 is de heer Ten Brink benoemd tot dijkgraaf c.q. voorzitter van het 

waterschap Hunze en Aa’s. De heer Ten Brink is met ingang van 1 augustus 2017 voor een periode 

van zes jaar benoemd. De ambtstermijn van de dijkgraaf loopt volgend jaar af. De Waterschapswet 

bepaalt dat het algemeen bestuur een aanbeveling opmaakt voor de (her) benoeming van de 

dijkgraaf.   

 

 

Huidige ambtstermijn loopt volgend jaar af. 

 

In artikel 46 van de Waterschapswet is onder meer opgenomen dat een voorzitter van een waterschap 

bij Koninklijk besluit wordt benoemd en herbenoemd. De ambtstermijn van de heer Ten Brink loopt 

medio volgend jaar af. Bij goed functioneren kan –indien de dijkgraaf zelf ook heeft aangegeven een 

herbenoeming te ambiëren- de procedure daartoe in gang worden gezet. De dijkgraaf heeft op 1 

maart richting de loco-dijkgraaf aangegeven voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen. 

 

 

Wettelijke procedure 

 

De Waterschapswet bepaalt dat het algemeen bestuur voor de benoeming c.q. herbenoeming een 

aanbeveling opmaakt. De aanbeveling tot herbenoeming wordt gezonden aan gedeputeerde staten 

van de provincie Drenthe die deze, vergezeld van hun beschouwingen, zendt aan de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat.  

Over de te volgen procedure om tot een uiteindelijke aanbeveling te komen is wettelijk niets geregeld. 

 

 

Instellen en samenstelling Vertrouwenscommissie  

 

Zoals hierboven aangegeven zijn er geen wettelijke voorschriften die de instelling, omvang en 

samenstelling van een commissie voor herbenoeming (Vertrouwenscommissie) regelen. Het 

algemeen bestuur kan hier zelf invulling aan geven. 

Het is te doen gebruikelijk dat er door het algemeen bestuur een Vertrouwenscommissie wordt 

ingesteld die de concept-aanbeveling voorbereidt. De fractievoorzitters hebben op 25 mei jl.met elkaar 

gesproken over de samenstelling van de commissie. De fractievoorzitters hebben een aantal 

uitgangspunten meegewogen waar het gaat om de samenstelling: 

- De commissie bestaat uit zowel lid of leden van het dagelijks bestuur en het algemeen 

bestuur. 

- Om in het algemeen bestuur tot een voldragen aanbeveling te komen is het noodzakelijk dat 

de in te stellen commissie kan steunen op een breed draagvlak. 

- Leden van het algemeen bestuur worden in de gelegenheid gesteld om observaties 

(gerelateerd aan de profielschets) mee te geven aan de leden van de Vertrouwenscommissie 

of de voorzitter van de commissie.  

 

Mede gelet op bovenstaande uitgangspunten is het voorstel om de dames Beuling, Heeringa, Ten 

Have en Leenders en de heren Blaauw en Haerkens te benoemen als leden van de commissie met 

mevrouw Ten Have als voorzitter. De secretaris-directeur fungeert als adviseur voor de commissie. 

De commissie wordt ondersteund door Janet Hidding, bestuurskundige. 
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Verordening  

 

De werkwijze van de Vertrouwenscommissie wordt geregeld in een door het algemeen bestuur vast te 

stellen Verordening. De commissie zal zich een oordeel dienen te vormen over de herbenoeming in 

relatie tot het functioneren van de dijkgraaf en bereidt de concept-aanbeveling van het algemeen 

bestuur voor. 

Gelet op het vertrouwelijke karakter van het werk van de Vertrouwenscommissie is in de concept-

verordening en voorziening getroffen met betrekking tot de te betrachten geheimhouding. De leden 

van de commissie hebben stemrecht. 

 

 

Financiën 

 

Leden van het algemeen bestuur die de zitting hebben in de Vertrouwenscommissie ontvangen 

conform artikel 4.1.2 eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor de 

duur van de activiteiten van de commissie een toelage van € 128,23 per maand. 

De kosten die zijn gemoeid met de vergoeding voor de AB-leden die deelnemen aan de commissie 

worden gedekt uit de exploitatiebegroting. 

 

 

Communicatie 

 

Communicatieaspecten zijn aan de orde nadat het algemeen bestuur een besluit neemt naar 

aanleiding van het advies van de Vertrouwenscommissie.  

 

 

Uitvoering/Tijdpad 

 

De ambtstermijn van onze dijkgraaf loopt per 31 juli 2023 af. Om per 1 augustus 2023 een benoemde 

dijkgraaf te hebben moet de procedure tijdig worden gestart.  

De tijdlijn ziet er als volgt uit: 

 

Mei 2022 Fractievoorzittersoverleg 

Bespreken procedure en voorstel samenstelling 

Vertrouwenscommissie voorbereiden  

5 oktober 2022 Algemeen bestuur 

Benoemen vertrouwenscommissie en 

vaststellen verordening herbenoeming dijkgraaf 

Oktober 2022 Vertrouwenscommissie 

Voorbereiding concept-aanbeveling 

Februari 2023 Algemeen bestuur 

Besluitvorming aanbeveling  

Maart 2023 Toezending aanbeveling aan college 

gedeputeerde staten provincie Drenthe 

Maart-april 2023 Doorzending aanbeveling vergezeld van de 

beschouwing van gedeputeerde Staten aan de 

Minister van I&W 

April-juli 2023 Koninklijk Besluit herbenoeming 
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Afleggen eed/belofte in handen van de CdK van 

de provincie Drenthe. 

 

Zoals uit de tijdlijn is op te maken is er ruim de tijd genomen voor deze procedure. De voornaamste 

reden is dat het wenselijk is om het zittend algemeen bestuur de aanbeveling te laten opmaken en het 

besluit tot aanbeveling te laten nemen. 

 

 

Voorstel 

 

- Een commissie tot herbenoeming van de dijkgraaf instellen; 

- De dames Beuling, Heeringa, Ten Have en Leenders en de heren Blaauw en Haerkens 

benoemen als leden van de commissie; 

- De Verordening herbenoeming dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s 2022 vaststellen. 

 

 

De fractievoorzitters van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. 


