
Verordening vertrouwenscommissie voor de aanbeveling 
voor benoeming van een voorzitter van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta 2019

Kenmerk: Z/19/0301369/128434

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

gelezen het voorstel van de fractievoorzitters d.d. 3 december 2019, kenmerk 
Z/19/030369/128432

gelet op artikel 46, derde lid, van de Waterschapswet, artikel 15 van het provinciaal Reglement 
voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Circulaire Procedure benoeming 
voorzitters van waterschappen dd. 1 november 2019

BESLUIT

vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie voor de aanbeveling voor 
benoeming van een voorzitter van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 het waterschap: het Waterschap Drents Overijssels Delta;
 het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse 

Delta;
 het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse 

Delta;
 het college: het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe (en 

Overijssel);
 de commissaris: de Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe (en Overijssel);
 de commissie: de vertrouwenscommissie als bedoeld in deze verordening;
 de secretaris: de secretaris van de vertrouwenscommissie.

Artikel 2. Instelling, benoeming en taak

1. Het algemeen bestuur stelt de commissie in en benoemt haar leden.

2. De commissie heeft tot taak een aanbeveling voor een nieuw te benoemen voorzitter 
van het waterschap voor te bereiden op basis van het daarvoor door het algemeen 
bestuur vastgesteld profiel. 

3. De commissie doet vertrouwelijk schriftelijk verslag van haar werkzaamheden en brengt 
de concept-aanbeveling uit aan het algemeen bestuur.
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Artikel 3. Samenstelling

1. De commissie bestaat uit 6 leden, waaronder een lid van het dagelijks bestuur. 

2. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden behoudens in geval van 
onvoorziene uitval van een of meer leden met een te verwachten duur van langer dan 1 
maand.

4. De secretaris-directeur van het waterschap is toegevoegd aan de commissie als 
secretaris voor advies en bijstand.

5. De secretaris-directeur is geen lid van de commissie.

6. De secretaris-directeur verzorgt ondersteuning van de commissie.

Artikel 4. Vergaderingen

1. De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee leden dit 
noodzakelijk acht(en). 

2. Van iedere vergadering wordt door de secretaris tenminste vier dagen van tevoren 
aankondiging gedaan aan de leden van de commissie. 

3. De commissie vergadert niet als niet tenminste de meerderheid van het aantal leden en 
de secretaris aanwezig zijn.

4. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, waarbij ieder lid van de 
vertrouwenscommissie één stem heeft. Indien de stemmen staken, is de stem van de 
voorzitter van de vertrouwenscommissie doorslaggevend.

Artikel 5. Geheimhouding

1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

2. De leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht.

3. De commissie legt zich in elke vergadering, met toepassing van artikel 37 van de 
Waterschapswet, geheimhouding op over het behandelde tijdens de vergadering, de 
inhoud van de stukken en de beraadslagingen daarover.

4. De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie 
over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan leden van het 
algemeen bestuur die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, 
behoudens ten tijde van de besloten vergadering van het algemeen bestuur waarin over 
de aanbeveling een besluit wordt genomen.

5. Deze geheimhouding geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na de 
ontbinding daarvan.

6. Van dit artikel zijn leden 5.2 tot en met 5.5 overeenkomstig van toepassing op de 
secretaris-directeur.
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Artikel 6. Ontbinding

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop een 
Koninklijk Besluit tot benoeming van de voorzitter is genomen.

Artikel 7. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de vaststelling 
ervan.

2. De verordening kan worden aangehaald als Verordening vertrouwenscommissie voor 
de aanbeveling voor benoeming van een voorzitter van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta 2019.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta in de 
openbare vergadering d.d. 17 december 2019

Het algemeen bestuur,

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


