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VOORSTEL

1. Voorzitter de heer Dirk-Siert Schoonman voor de duur van een jaar ontheffing te 
verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in het gebied van het 
waterschap te hebben, conform artikel 16 lid 2 van het Provinciaal Reglement voor 
het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

2. uiterlijk een jaar na de installatie van de heer Schoonman te besluiten over het al 
dan niet verlengen van deze ontheffing op basis van een evaluatie, waarvoor de 
criteria in overleg met de fractievoorzitters worden bepaald.

SAMENVATTING

De heer Schoonman is, op aanbeveling van uw bestuur, op 6 juli 2020 door de Kroon 
benoemd tot voorzitter van ons waterschap Drents Overijsselse Delta. 
De heer Schoonman is ondernemer en woont in Brummen, juist buiten het werkgebied van 
ons waterschap. De afstand Brummen – Zwolle, in combinatie met persoonlijke 
omstandigheden maken dat de heer Schoonman bij voorkeur zijn huidige woonplaats 
behoudt. 
De vertrouwenscommissie uit uw bestuur, belast met de werving en selectie van een 
nieuwe voorzitter, zag dat niet als bezwaarlijk en heeft u op 28 april 2020 voorgesteld de 
heer Schoonman, nadat de Kroonbenoeming is ontvangen, ontheffing te verlenen van de 
verplichting om de werkelijke woonplaats in het gebied van het waterschap te hebben, 
conform artikel 16 lid 2 van het Provinciaal Reglement voor het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, en daarover alsdan te besluiten. Dit voorstel strekt daartoe.



BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Wanneer u conform voorstel besluit kan de heer Dirk-Siert Schoonman, als voorzitter van ons 

waterschap, zijn huidige woonplaats behouden voor tenminste de duur van een jaar.

KADER
Er zijn geen wettelijke bepalingen over de woonplaats van de voorzitter van een waterschap. Dat is 

wel het geval in het Provinciaal Reglement voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Artikel 16 daarvan luidt:

“Artikel 16 Woonplaats voorzitter 
1. De voorzitter heeft zijn werkelijke woonplaats in het gebied van het waterschap. 
2. Het algemeen bestuur kan ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke 

woonplaats in het gebied van het waterschap te hebben.”

Het artikel is als volgt toegelicht:

“Voor het eerste lid van dit artikel inzake de bepaling van de woonplaats van de voorzitter is 

aansluiting gezocht bij artikel 71, eerste lid uit de Gemeentewet. Op grond van het tweede lid 

kan het algemeen bestuur ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. Het algemeen 

bestuur kan zelf bepalen of en voor welke periode ontheffing wordt verleend.”

ARGUMENTEN
Dit voorstel geeft gevolg aan het advies van de vertrouwenscommissie en de uitkomst van de 

besloten vergadering van uw bestuur op 28 april 2020 over de aanbeveling van een nieuwe 

voorzitter, in dit geval de heer Schoonman. Daarbij is (ook) over de woonplaatskeuze gesproken en is 

een evaluatie in dit verband ter sprake gekomen.

FINANCIËN
De arbeidsvoorwaarden voor (onder anderen) een voorzitter van een waterschap zijn geregeld in het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De Minister stelt bij ministeriële regeling 
nadere regels over de hoogte van de vergoedingen en de voorwaarden voor de aanspraken op grond 
van deze artikelen.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
N.v.t.

COMMUNICATIE 
N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
Wanneer u volgens voorstel besluit zal uiterlijk drie maanden daarna aan de fractievoorzitters een 
evaluatievoorstel worden voorgelegd. 



BIJLAGEN
Geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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