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Graag informeer ik u dat per 1 februari 2016 een Wijziging van de Waterschapswet
in Werking is getreden. Deze Wijziging verplicht tot het uitvoeren van een fiscaal
onderzoek bij de procedure tot benoeming van een voorzitter van een Waterschap
(artikel 46, zesde iid) alsmede AIVD naslag in bestanden te laten doen.
Achtergrond van deze Wijziging is de wens om de kroonbenoemde
boegbeeldfuncties
van decentrale overheden (commissaris
van de Koning,
burgemeester
en voorzitter van een Waterschap) op een gelijke Wijze te screenen.
De Minister van Infrastructuur
en Waterstaat laat deze screening uitvoeren.
Om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de verschillende onderdelen van
de screening en de rol die u daarbij heeft orn die goed te laten verlopen is een

circulaire opgesteld.
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andere beschreven datu:
van de voorgedragen
kandidaat een VOG vraagt en deze meestuurt
met
de aanbeveling;
die nodig is vooi het uitvoeren van de screening
persoonsinformatie
aanlevert met de te versturen
aanbeveling;
jegens de kandidaten, de kandidaten
in verband met de zorgvuldigheid
tijdig informeert over de uit te voeren screening;
na ondertekening
van het Koninklijk Besluit de naam van de nieuwe
voorzitter
bekend mag maken.
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Bijgaand ontvangt u een afschrift van de circulaire waarin het screeningsproces
nader zijn toegelicht. Deze
onderdeel van de stappen in de benoemingsprocedure
clrculalre Wordt ook gepubliceerd op w
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