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ONDERWERP
Benoeming leden dagelijks bestuur en coalitieakkoord

VOORSTEL
Voorgesteld wordt een besluit te nemen over:

1. A.   de omvang van het dagelijks bestuur te bepalen op 5 leden;
B. de tijdsbestedingsnorm van de leden van het dagelijks bestuur vast te stellen op totaal 300 %, 

per dagelijks bestuurslid 60%;
C. de kandidaat dagelijks bestuursleden, mevr. Wichard en de heren Breunissen, Odink, 

Pereboom en Wijnen te benoemen tot leden van het dagelijks bestuur.

2. het instemmen met het coalitieakkoord 2019-2023 “Wonen, werken en natuur verbinden met water, 
samen duurzaam verder” als bestuursprogramma op hoofdlijnen; 

SAMENVATTING
Uw algemeen bestuur is op 28 maart 2019 geïnstalleerd. Op basis van de Waterschapswet benoemt 
het algemeen bestuur de leden van het dagelijks bestuur. In aansluiting op de uitslag van de 
waterschapsverkiezingen heeft het formatieproces in twee delen plaatsgehad. Eerst de 
informatieronde onder leiding van de heer Martijn Dadema, burgemeester van Raalte en vervolgens 
de formatieronde met inschakeling van de heer Pieter Bos, onder meer oud-dijkgraaf. Het 
informatieproces is opgepakt daags na de waterschapsverkiezingen en het formatieproces is medio 
mei afgerond. 

Nu behoren besluiten te worden genomen over de omvang, tijdsbestedingsnorm en de kandidaten 
voor het dagelijks bestuur. Tijdens de formatieronde is het coalitieakkoord 2019-2023 “Wonen, werken 
en natuur verbinden met water, samen duurzaam verder” tot stand gekomen. Dit coalitieakkoord (zie 
bijlage) wordt u ter instemming voorgelegd. Op donderdagavond 2 mei 2019 zijn alle fracties in de 
gelegenheid gesteld te reageren op een ontwerp-coalitieakkoord. Deze zijn nadien besproken en de 
opmerkingen zijn verwerkt in een volgende versie. Er is een publieksvriendelijke tekst gemaakt van de 
eerdere versies waar de inhoud verder in de tekst is verduidelijkt. Op dinsdagavond 14 mei 2019 is er 
voor de fracties een extra bijeenkomst georganiseerd waarin nadere toelichting is verstrekt en de 
gelegenheid is geboden vragen te stellen. 

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta is samengesteld op basis van de 
Waterschapswet en bestaat uit de categorieën ingezetenen, ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven. 
Op 20 maart 2019 hebben voor de categorie ingezetenen waterschapsverkiezingen plaatsgevonden. 
De AB-leden zijn op 28 maart 2019 geïnstalleerd. Op grond van artikel 41, lid 1 van de 
Waterschapswet benoemt het algemeen bestuur de leden van het dagelijks bestuur. Vanwege de 
ziekte van de huidige dijkgraaf, de heer ir. H.H.G. Dijk heeft het algemeen bestuur op 14 mei besloten 
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om de heer P.A. Zoon aan te wijzen als extra dagelijks bestuurslid. De heer Zoon wordt/is op 21 mei 
door het dagelijks bestuur aangewezen als waarnemend dijkgraaf/voorzitter. 

OMGEVING EN PARTNERS
Het formatieproces heeft deels in openbare vergaderingen plaatsgevonden. Over de kandidaat DB-
leden en het coalitieakkoord is een persbericht opgesteld. Na bestuurlijke behandeling van het 
coalitieakkoord wordt dit verder gecommuniceerd binnen de organisatie en met de externe partners. 
Dit zal met de partners onder meer via het spoor bestuurlijk relatiemanagement plaatvinden. 

FINANCIËN
- -

RISICO’S
- -

TOELICHTING
Het voorstel is om het dagelijks bestuur te laten bestaan uit vijf leden. Het algemeen bestuur stelt de 
tijdsbestedingsnorm vast en deze kan - evenals in de vorige periode - worden vastgesteld op 300% 
voor het totale dagelijkse bestuur. Dit betekent dat uitgegaan wordt van een bezoldigingspercentage 
van 60% per lid van het dagelijks bestuur. Het maximale bezoldigingspercentage wordt ontleend aan 
het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Tenslotte besluit het algemeen bestuur 
onder het voorstel 1C welke personen als lid van het dagelijks bestuur worden benoemd. Daarbij geldt 
de wettelijke verplichting dat minimaal één lid afkomstig moet zijn uit de geborgde categorieën. 

De kandidaat-leden van het dagelijks bestuur zijn onderworpen aan een integriteitstoets. De 
waarnemend dijkgraaf heeft persoonlijke gesprekken gevoerd met de kandidaat DB-leden. Er zijn 
geen feiten en/of omstandigheden bekend die een beletsel zouden vormen voor de benoeming. 

Voorgesteld wordt om te benoemen tot lid van het dagelijks bestuur:
1. Mevr. M.F. Wichard (Water Natuurlijk)
2. Dhr. B. Breunissen (Bedrijven)
3. Dhr. K.H. Odink (Christen Unie)
4. Dhr. H.J. Pereboom (Ongebouwd)  
5. Dhr. J.C.G. Wijnen (VVD)

In de samenvatting is vermeld hoe het formatieproces op hoofdlijnen is verlopen. Dit heeft geleid tot 
een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarin de ambities voor de komende bestuursperiode zijn 
aangegeven. De hoofdlijn is dat het beleid dat bij en na de start van WDODelta wordt voortgezet en in 
uitvoering wordt genomen. Uiteraard worden daarbij voor de komende periode bepaalde accenten 
gezet zoals bij klimaatadaptatie, samenwerking, participatie en educatie. Voor de inhoud wordt 
kortheidshalve verwezen naar het bijgevoegde coalitieakkoord. Het voorstel is om daarmee in te 
stemmen zodat er in feite een breed of breder gedragen bestuursprogramma ontstaat. 

BIJLAGEN
1. Coalitieakkoord  Wonen, werken en natuur verbinden met water; Samen duurzaam verder. 

De fractievoorzitters van  Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie.
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