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ONDERWERP
Proces aanbeveling dijkgraaf; profielschets en instellen vertrouwenscommissie
VOORSTEL
1. De bijgevoegde profielschets voor de dijkgraaf vaststellen.
2. Een vertrouwenscommissie instellen en samenstellen volgens bijgevoegd besluit.
3. De werkzaamheden van de onder 2 bedoelde vertrouwenscommissie regelen en daartoe de
bijgevoegde Verordening vertrouwenscommissie voor de aanbeveling voor benoeming van een
voorzitter van het waterschap Drents Overijsselse Delta vaststellen.
SAMENVATTING
Ons waterschap zoekt een nieuwe voorzitter, ofwel dijkgraaf. De werving en selectie van een dijkgraaf
kent een aantal voorgeschreven processtappen. De invulling daarvan laat ruimte voor
keuzemogelijkheden. Eén daarvan is het instellen van een vertrouwenscommissie die de aanbeveling
voor de benoeming van een dijkgraaf voorbereidt. Dit voorstel strekt daartoe.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
Kader
De Waterschapswet bepaalt in artikel 46 dat het algemeen bestuur een aanbeveling voor een
voorzitter/dijkgraaf opstelt en ”deze aan Gedeputeerde Staten (GS) zendt, die deze vergezeld van hun
beschouwingen zenden aan Onze Minister ..”.
De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit.
In onderlinge afspraken tussen de provincies Drenthe en Overijssel is in november 2018 bepaald dat
GS van Drenthe de toezichtstaken voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta uitvoert. Recent is
tijdens ambtelijk overleg aangegeven dat deze lijn ook betekent dat het college van GS van Drenthe,
gehoord GS van Overijssel, de bovengenoemde beschouwingen opstelt en verzendt.
Het provinciaal Reglement voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta bepaalt in artikel 15 dat
“(…) een open sollicitatieprocedure wordt gevolgd. Een open sollicitatie omvat in elk geval een
bekendmaking in de daarvoor geëigende kranten en/of vakbladen.”
De Circulaire Procedure benoeming voorzitters van waterschappen, herzien dd. 1 november 2019,
voegt drie verplichte stappen toe voor de screening van de voor benoeming voor te dragen kandidaat:
- Naslag bij de AIVD;
- Fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst;
- Justitiële screening door middel van het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag
VOG).
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De gehele procedure omvat het volgende:
1. werving, selectie en aanbeveling van een kandidaat door het waterschap, te zenden aan het
college van Gedeputeerde Staten;
2. beschouwing door het college van Gedeputeerde Staten ten behoeve van de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat;
3. voordracht door de minister aan de Koning en benoeming bij Koninklijk besluit;
4. beëdiging door de Commissaris van de Koning.
OMGEVING EN PARTNERS
Een waterschap zoekt een voorzitter aan de hand van een profielschets. Bijgevoegde profielschets is
mede gebaseerd op basis van gesprekken met voor ons waterschap belangrijke partners. Een
geschikt bevonden kandidaat wordt aanbevolen bij het college van Gedeputeerde Staten die deze
aanbeveling met zijn beschouwingen doorgeleid naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Wanneer deze de aanbeveling overneemt wordt de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan de
Koning.
FINANCIËN
Bij de werving en selectie wordt gebruik gemaakt van de diensten van een daarin gespecialiseerd
bureau. Leden van het algemeen bestuur die zitting hebben in de vertrouwenscommissie ontvangen,
conform Artikel 4.1.2 eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van 15
oktober 2018, een toelage van € 122,40 per maand gedurende de periode dat de commissie actief is.
De met het wervingsproces gemoeide kosten worden laste gebracht van de rubriek ‘bestuursorganen’
van de begroting en inzichtelijk gemaakt in de tweede bestuursrapportage 2020.
RISICO’S
De werving en selectie van kandidaten is een vertrouwelijke aangelegenheid. De bescherming van
persoonlijke belangen en persoonsgegevens moet zijn gewaarborgd. Daarom is geheimhouding
geboden. In de bijgevoegde verordening wordt dit geregeld.
TOELICHTING
Vertrouwenscommissie
Werving en selectie van een dijkgraaf is een zaak van het algemeen bestuur. De fractievoorzitters
hebben daarin het voortouw genomen en dit voorstel met bijlagen voorbereid.
Anders dan bij gemeenten is het niet bij wet verplicht, maar wel gebruikelijk dat het algemeen bestuur
van een waterschap een vertrouwenscommissie instelt die de aanbeveling voorbereidt. Van belang
daarbij is dat deze commissie kan bogen op draagvlak in het algemeen bestuur en tegelijk werkbaar is
in omvang. U wordt voorgesteld een vertrouwenscommissie in te stellen en samen te stellen conform
bijgevoegd besluit en haar werkzaamheden te regelen met bijgevoegde verordening.
BIJLAGEN
1. Profielschets dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta.1
2. Besluit tot het instellen en samenstellen van een vertrouwenscommissie voor de aanbeveling voor
benoeming van een voorzitter van het waterschap Drents Overijsselse Delta. 2
3. Besluit tot het vaststellen van de Verordening vertrouwenscommissie voor de aanbeveling voor
benoeming van een voorzitter van het waterschap Drents Overijsselse Delta.
3 december 2019
De fractievoorzitters van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
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