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ONDERWERP
Benoeming leden bezwarencommissie, wijziging bezwarenverordening en vaststellen vergoeding 
leden bezwarencommissie

VOORSTEL
1. De vergoeding voor de leden van de Bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse 

Delta te bepalen op € 300,- per dagdeel voor de voorzitter en € 265,- per dagdeel voor de 
leden van de bezwarencommissie;

2. Te bepalen dat dit bedrag jaarlijks geïndexeerd kan worden conform het  
consumentenprijsindexcijfer (CPI);

3. De Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016, artikelen 3, eerste lid 
en 4, tweede, derde en vijfde lid, te wijzigen conform bijgaand besluit, zodat het dagelijks 
bestuur bevoegd wordt tot benoeming van de leden van de bezwarencommissie.

SAMENVATTING
Op 24 september heeft het dagelijks bestuur besloten om te komen tot een nieuwe 
bezwarencommissie gezamenlijk met Zuiderzeeland per 1 januari 2020. Daartoe wordt momenteel 
een selectieprocedure doorlopen. 
Volgens de Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 is het algemeen 
bestuur bevoegd tot het benoemen van de leden en voorzitter van de bezwarencommissie. Gelet op 
de taakverdeling tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur en ter bevordering van efficiënte 
besluitvorming, wordt voorgesteld deze bevoegdheid bij het dagelijks bestuur neer te leggen. Hiervoor 
is het nodig om de bezwarenverordening te wijzigen.
Het vaststellen van de vergoeding voor de leden van de bezwarencommissie moet op grond van het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers door het algemeen bestuur gebeuren.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 24 september 2019 (Z/19/028799-121623) besloten 
tot het voeren van een openbare sollicitatieprocedure om te komen tot een gezamenlijke 
bezwarencommissie met Zuiderzeeland, per 1 januari 2020. 

OMGEVING EN PARTNERS
--
FINANCIËN
De huidige vergoedingen van de leden van de bezwarencommissie van de waterschappen Drents 
Overijsselse Delta en Zuiderzeeland is als volgt:
Waterschap Vergoeding leden Vergoeding voorzitter
Drents Overijsselse 
Delta

€ 265,- per dagdeel1 € 290,- per dagdeel2

Zuiderzeeland € 240,80 per hoorzitting3  € 301 per hoorzitting4  

1 Inclusief voorbereiding en advies, exclusief reiskosten
2 Inclusief voorbereiding en advies, exclusief reiskosten
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Volgens het Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, artikel 4.4.1. bedraagt de 
standaardvergoeding voor het commissielid € 115,84 per vergadering. Op grond van artikel 4.4.2. van 
het Rechtspositiebesluit kan het algemeen bestuur een hogere vergoeding vaststellen vanwege 
bijzondere deskundigheid van de commissieleden of als de zwaarte van de taak dit vereist. In dit geval 
wordt voorgesteld om een hogere vergoeding vast te stellen afgeleid van de vergoedingen die tot op 
heden door beide waterschappen werden betaald. 

RISICO’S
--

TOELICHTING
Op 24 september (Z/19/028799-121623) heeft het dagelijks bestuur besloten  om te komen tot een 
nieuwe bezwarencommissie per 1 januari 2020, gezamenlijk met Zuiderzeeland. Met Zuiderzeeland 
wordt ambtelijk op meerdere vlakken al samengewerkt, bijvoorbeeld op gebied van inkoop en 
informatievoorziening. Tevens loopt de termijn van de bezwarencommissie van Zuiderzeeland ook per 
1 januari 2020 af. Daarom is ervoor gekozen om een gezamenlijke bezwarencommissie met 
Zuiderzeeland in te stellen. De selectieprocedure loopt momenteel.

Volgens de Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 is het algemeen 
bestuur bevoegd tot het benoemen van de leden en voorzitter van de bezwarencommissie. Gelet op 
de taakverdeling tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur en ter bevordering van efficiënte 
besluitvorming, wordt voorgesteld deze bevoegdheid in het vervolg bij het dagelijks bestuur neer te 
leggen. Hiertoe dient de Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 te worden 
gewijzigd.

Voorgesteld wordt om de tekst van de artikelen 3, eerste lid en 4, tweede, derde en vijfde lid, de 
Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 en conform bijgaand concept-
besluit als volgt te wijzigen:
Artikel Huidige tekst Gewijzigde tekst
3, eerste lid De commissie bestaat uit ten minste drie 

leden, waaronder de voorzitter, die door het 
algemeen bestuur benoemd, geschorst en 
ontslagen worden.

De commissie bestaat uit ten minste drie leden, 
waaronder de voorzitter, die door het dagelijks 
bestuur benoemd, geschorst en ontslagen 
worden.

4, leden 2, 3 
en 5 2. De voorzitter en de leden kunnen op 

ieder moment ontslag nemen. Zij 
geven daarvan schriftelijk kennis aan 
het algemeen bestuur. 

3. Het algemeen bestuur voorziet zo 
spoedig mogelijk in ontstane 
vacatures.

5. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid kan het algemeen bestuur 
voor een of meer leden van de 
commissie afwijken van de eerste of 
tweede benoemingsperiode om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat het 
lidmaatschap van de leden tegelijk 
eindigt.

2. De voorzitter en de leden kunnen op 
ieder moment ontslag nemen. Zij geven 
daarvan schriftelijk kennis aan het 
dagelijks bestuur. 

3. Het dagelijks bestuur voorziet zo 
spoedig mogelijk in ontstane vacatures.

5. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid kan het dagelijks bestuur 
voor een of meer leden van de 
commissie afwijken van de eerste of 
tweede benoemingsperiode om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat het 
lidmaatschap van de leden tegelijk 
eindigt.

3 Inclusief voorbereiding en advies, exclusief reiskosten
4 Inclusief voorbereiding en advies, exclusief reiskosten
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Daarnaast wordt voorgesteld om de vergoeding voor de commissieleden, gelet op de huidige 
vergoedingen, vast te stellen op € 265,- per dagdeel voor de leden en € 300,- per dagdeel voor de 
voorzitter. Zuiderzeeland is akkoord met deze bedragen.

BIJLAGEN
1. Concept besluit algemeen bestuur tot wijziging bezwarenverordening

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de waarnemend dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk P.A. Zoon


