
Bijlage 1 bij agendapunt Reglement toelating/beëdiging AB en benoeming DB 
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 29 januari 2019

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta van 15 
januari 2019;

gelet op artikel 8 van het Reglement voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta, artikel V4 van de 
Kieswet en artikel 41 van de Waterschapswet;

B E S L U I T :

vast te stellen het Reglement voor de toelating en beëdiging van het algemeen bestuur en de 
benoeming van het dagelijks bestuur

Artikel 1 Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging

1. Bij benoeming van nieuwe leden van het algemeen bestuur, stelt het algemeen bestuur op 
voordracht van de voorzitter een commissie in bestaande uit drie leden uit het algemeen 
bestuur, die de geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken van nieuw benoemde 
leden en het proces verbaal van de verkiezingen onderzoekt
De commissie wordt bijgestaan door de secretaris of een door hem aangewezen ambtenaar.

2. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan het algemeen bestuur en doet 
daarbij een voorstel voor een besluit. De commissie maakt melding van een eventueel 
minderheidsstandpunt.

3. Het algemeen bestuur beslist direct over de toelating, tenzij wegens onvolledigheid of 
onduidelijkheid van de stukken tot verdaging wordt besloten.

4. Na een verkiezing als bedoeld in de Kieswet roept de voorzitter de toegelaten leden op om in 
de eerste vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling de 
voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

5. In geval van tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd lid op 
voor de vergadering van het algemeen bestuur waarin over diens toelating wordt beslist, om 
de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

Artikel  2  Benoeming leden dagelijks bestuur 

1. Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van het bepaalde in de Waterschapswet en het 
Reglement voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta, voor de duur van de lopende 
bestuursperiode het aantal zetels totaal voor het dagelijks bestuur en de tijdsbestedingsnorm 
van de leden van het dat bestuur vast. 

2. De naam van een kandidaat of namen van kandidaten worden uiterlijk 10 dagen voorafgaand 
aan de benoemingsvergadering gemeld aan de voorzitter.

3. Het zittende dagelijks bestuur blijft aan totdat het algemeen bestuur minstens de helft van hun 
opvolgers heeft benoemd. Dagelijks bestuursleden die niet in het nieuwe algemeen bestuur 
zijn gekozen, maken daar geen deel van uit na de verkiezingen.

4. De uiterste datum voor het benoemen van een nieuw dagelijks bestuur bedraagt drie 
maanden na de start van de zittingsperiode van het nieuwe algemeen bestuur. 

5. Indien er binnen die termijn geen nieuw dagelijks bestuur wordt gevormd neemt de voorzitter 
de taken van het dagelijks bestuur waar.

6. In opdracht van de voorzitter wordt voorafgaand aan de benoemingsvergadering ten behoeve 
van de leden van het algemeen bestuur een risicoanalyse integriteit uitgevoerd. De voorzitter 
deelt de namen van de kandidaten en het eindconclusie van de analyse mee aan het 
algemeen bestuur.
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7. Bij de benoeming van een lid van het dagelijks bestuur van buiten de kring van het algemeen 
bestuur wordt overeenkomstig artikel 1, eerste lid, een commissie ingesteld welke onderzoekt 
of de kandidaat voldoet aan de eisen van de Waterschapswet. De werkwijze van deze 
commissie is overeenkomstige artikel 1, tweede t/m het vijfde lid.

8. De verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur vindt plaats na het afleggen van de eed 
of de verklaring en belofte bedoeld in artikel 1, vierde lid.

Artikel  3 Stemming en verkozenverklaring
1. Indien er meer kandidaten zijn dan te vervullen plaatsen vindt stemming plaats.
2. Bij de verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur vindt eerst de stemming plaats voor 

de in de wet vastgestelde zetel ten behoeve van de categorieën ongebouwd, natuurterreinen 
en bedrijven gezamenlijk, en vervolgens voor de overige zetels.

3. Indien er evenveel kandidaten zijn als te vervullen plaatsen verklaart de voorzitter, als 
daarmee voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 40 Waterschapswet, de desbetreffende 
kandidaat of kandidaten verkozen.

Artikel 4 Inwerkingtreding
1. Dit besluit treedt in werking op 30 januari 2019.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur voornoemd in zijn openbare vergadering van 29 januari 
2019.

ir. E. de Kruijk, secretaris ir. H.H.G. Dijk, dijkgraaf
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