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VOORSTEL
Het algemeen bestuur besluit tot toelating van de heer A. Smit te Assen tot het algemeen bestuur.

SAMENVATTING

De voorzitter van het centraal stembureau van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
heeft mevrouw A.B. Veldhoen te Deventer (Water Natuurlijk) op haar verzoek ontslag
verleend uit het algemeen bestuur. De Kieswet bepaalt dat in een situatie als deze de
voorzitter van het centraal stembureau (dat is bij de waterschappen de dijkgraaf) een
opvolger benoemt. De voorzitter van het centraal stembureau heeft de heer A. Smit te
Assen in de opengevallen plaats benoemd.
Het algemeen bestuur dient te beslissen of de heer Smit als lid van het algemeen bestuur
kan worden toegelaten. De voorzitter heeft de heren Oegema en Van Oorschot en
mevrouw Poutsma uit uw bestuur verzocht om als ‘commissie voor onderzoek van de
geloofsbrieven’ te fungeren. Deze commissie onderzoekt of de heer Smit voldoet aan de
vereisten voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur en zal ter vergadering advies
uitbrengen.
Indien u besluit tot toelating zal de voorzitter de heer Smit vervolgens installeren door hem
de verklaring en belofte af te nemen.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Met de toelating van de heer Smit wordt de opengevallen plaats in het algemeen bestuur weer
ingevuld.
KADER
Hoofdstuk W van de Kieswet regelt op welke wijze in een opengevallen plaats in het algemeen
bestuur moet worden voorzien.
ARGUMENTEN
Bij toelating van de heer Smit is er weer sprake van een voltallig algemeen bestuur.
FINANCIËN
n.v.t.
JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
n.v.t.
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
n.v.t
OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
n.v.t.
COMMUNICATIE
Met de toelating van de heer Smit wordt voorzien in een opengevallen plaats in het algemeen bestuur.
De benoeming van de heer Smit is conform artikel W7 van de Kieswet op vrijdag 29 januari 2021
gepubliceerd in het Waterschapsblad.
VERVOLG / UITVOERING
Nadat het algemeen bestuur heeft besloten over toelating, wordt de heer Smit door de dijkgraaf
geïnstalleerd door middel van het afleggen van de verklaring en belofte.
BIJLAGEN
1. Benoemingsbesluit de heer A. Smit te Assen
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