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ONDERWERP
Reglement toelating/beëdiging AB en benoeming DB 

VOORSTEL
1. Het bijgaande Reglement voor de toelating en beëdiging van het algemeen bestuur en de 

benoeming van het dagelijks bestuur vaststellen.
2. De heren Kingma, De Noord en Smeenk benoemen als leden van de Commissie voor 

onderzoek van de geloofsbrieven.

SAMENVATTING
Met het oog op de komende verkiezingen wordt voorgesteld om procedureregels vast te stellen 
omtrent de toelating en beëdiging van het algemeen bestuur en de benoeming van het dagelijks 
bestuur. Tevens wordt voorgesteld drie leden van het algemeen bestuur te benoemen als leden van de 
Commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Het algemeen bestuur kent een Reglement van orde, maar dit bevat geen regels over de genoemde 
onderwerpen.
De integriteit van het openbaar bestuur staat voortdurend in de schijnwerpers. In de procedureregels 
wordt daarom ook aandacht besteed aan dit onderwerp.

OMGEVING EN PARTNERS
Aangezien het gaat om interne regels zijn omgeving en partners niet geraadpleegd. De voorgestelde 
regels dragen wel bij aan transparantie naar de omgeving omtrent het proces van benoeming van 
bestuursleden.

FINANCIËN
De voorgestelde regels bevatten één aspect met financiële consequenties: de voorgestelde 
integriteitsscan van kandidaten voor het DB lidmaatschap. Deze scan zal worden uitgevoerd door een 
extern bureau. De kosten daarvan worden geraamd op € 7500. Hiermee is rekening gehouden in de 
begroting 2019.

RISICO’S
De voorgestelde regels beperken het risico dat gedurende het proces van toelating en benoeming van 
bestuursleden discussie ontstaat over de te volgen procedure.

TOELICHTING
Na de verkiezingen op 20 maart 2019 start het proces van toelating en beëdiging van de nieuwe AB 
leden. Enige tijd daarna zal ook de benoeming van het dagelijks bestuur plaatsvinden. Met het oog op 
de gewenste transparantie en een ordelijk verloop van het proces (geen onduidelijkheid of discussie 
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tijdens het proces over de spelregels) is het gewenst dat het algemeen bestuur tijdig procedureregels 
op dit punt vaststelt. 
Bij de vaststelling van het reglement van orde voor het AB van WDODelta is er voor gekozen om geen 
voorschriften over deze onderwerpen op te nemen, omdat dit ‘incidentele’ gebeurtenissen zijn. 
Destijds is onderkend dat het daardoor nodig zal zijn om voor bepaalde gebeurtenissen apart 
procedureregels vast te stellen. Dit is zo’n situatie.

De meeste waterschappen kennen –inhoudelijk vergelijkbare - bepalingen in hun reglement van orde 
over de genoemde onderwerpen. Dit gold ook voor de reglementen van orde van Groot Salland en 
Reest en Wieden. Bijgaand treft u een Reglement voor de toelating en beëdiging van het algemeen 
bestuur en de benoeming van het dagelijks bestuur aan, dat is gebaseerd op de bepalingen in de 
reglementen van de voormalige waterschappen. Hieronder worden de twee elementen toegelicht.

Beslissing over toelating van AB-leden 
De Kieswet (V4) schrijft voor dat het huidige algemeen bestuur op 27 maart moet besluiten of de 
kandidaten die zijn benoemd door het stembureau, LTO, KvK en VBNE kunnen worden toegelaten tot 
het ‘nieuwe’ algemeen bestuur. Daarvoor onderzoekt het algemeen bestuur de geloofsbrieven van de 
benoemden1en of onderzoekt het of er geen vragen zijn gerezen over de verkiezingsuitslag. Bij een 
positief besluit van het algemeen bestuur kunnen de toegelaten leden de volgende dag (28 maart) 
worden beëdigd.
De wet zegt niet over de praktische aanpak van het onderzoek dat daarvoor nodig is. Gebruikelijk is 
om hiervoor een ‘Commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven’ te benoemen die het feitelijke 
onderzoek uitvoert. In artikel 1 van het bijgaande reglement is deze materie geregeld.
De voorzitter draagt de heren De Noord, Kingma en Smeenk voor als leden voor deze commissie. Zij 
zullen niet, dan wel niet op een verkiesbare  plaats op de kandidatenlijst staan, waardoor ze geen 
persoonlijk belang bij het onderzoek hebben.

Benoeming van de leden van het DB
De Waterschapswet schrijft voor dat het AB de leden van het DB benoemd. Over de 
benoemingsprocedure en de status van het zittende DB tot het moment van benoeming bevat de wet 
geen (expliciete) voorschriften. In artikel 2 en 3 van besluit zijn voorschriften opgenomen om dit 
proces te structuren. Meest kenmerkende onderdeel van deze bepalingen is dat kandidaten voor het 
DB-lidmaatschap een integriteitsscan ondergaan. Dat is in bestuurlijk Nederland een gebruikelijke 
praktijk.

BIJLAGEN
1 Concept-reglement voor de toelating en beëdiging van het algemeen bestuur en de benoeming van 
het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

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

1 De verklaring van de benoemde dat hij/zij de benoeming aanvaart, uittreksel uit het 
bevolkingsregister en overzicht van nevenfuncties


