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ONDERWERP
Onderzoek geloofsbrieven leden nieuw algemeen bestuur 

VOORSTEL
Op grond van het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven een besluit nemen over de 
toelating van personen tot het nieuwe algemeen bestuur

TOELICHTING

De aanvullingen op de eerdere versie van dit voorstel zijn cursief weergegeven.

Op maandag 25 maart is de uitslag van de waterschapsverkiezingen definitief geworden. Tevens zijn 
de geborgde zetels via benoemingen ingevuld. De nieuwe bestuursleden zijn daarmee bekend en 
dienen toegelaten te worden tot het algemeen bestuur. Hiertoe onderzoekt het huidige algemeen 
bestuur op grond van artikel V4 van de Kieswet respectievelijk artikel 19 van de Waterschapswet de 
geloofsbrieven en beslist het over toelating. Het algemeen bestuur gaat hierbij na of de benoemde aan 
de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen 
vervult. Tevens beslist het over geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezingen 
zelf rijzen. Het algemeen bestuur beslist direct over de toelating, tenzij wegens onvolledigheid of 
onduidelijkheid van de stukken tot verdaging wordt besloten. 

Voor het onderzoek van de geloofsbrieven heeft u in uw vergadering van 19 januari jl. een commissie 
benoemd, bestaande uit de heren Kingma, De Noord en Smeenk. Deze commissie zal voorafgaand 
aan de vergadering bijeenkomen en ter vergadering mondeling een advies uitbrengen over het 
toelaten van de verkozenen en benoemden. Een besluit tot hertelling wordt tevens genomen op 
voordracht van deze commissie.

Indien u besluit tot toelating van de leden, zullen deze worden uitgenodigd om op 28 maart te worden 
beëdigd.

Bijgaand treft u aan het proces verbaal van het centraal stembureau van 25 maart jl. waarin de 
verkiezingsuitslag is vastgelegd. Tevens treft u aan de 19 kennisgevingen van het stembureau dat 
personen tot lid van het algemeen bestuur zijn benoemd. Ook de kennisgevingen van de 
benoemingen van de vertegenwoordigers van de categorieën Ongebouwd, Bedrijven en Natuur zijn 
bijgevoegd 

Opvolging dhr. Dubbelboer
Dhr. Dubbelboer heeft direct na zijn benoeming aangegeven de benoeming niet te aanvaarden. De 
voorzitter van het stembureau heeft vervolgens op grond van artikel V1 en V2 van de Kieswet dhr. W. 
Konter benoemd als opvolger. Het benoemingsbesluit is bijgevoegd.
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