
Verordening Voortgangsgesprekken met de dijkgraaf van 
het Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021

Kenmerk: Z/21/ 043031

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

gelezen het voorstel van de fractievoorzitters d.d. 14 september 2021, kenmerk Z/21/043031-
176126

BESLUIT

vast te stellen de Verordening Voortgangsgesprekken met de dijkgraaf van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
1. Gesprekken: voortgangsgesprekken met de dijkgraaf.
2. Commissie: de commissie die is samengesteld uit fractievoorzitters van het algemeen 

bestuur die het voortgangsgesprek voeren;
3. Fractievoorzittersoverleg: het overleg van de voorzitters van de fracties als bedoeld in 

artikel 6 van het Reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.
4. Bestuurszaken: de eenheid van de organisatie van het waterschap belast met de 

ondersteuning van het bestuur.

Artikel 2 Algemene bepalingen en doel

1. Het algemeen bestuur voert met de dijkgraaf niet-vrijblijvende gesprekken over 
wederzijdse ervaringen en verwachtingen en stelt daarvoor een commissie samen.

2. De commissie voert jaarlijks een gesprek met de dijkgraaf gedurende diens ambtsperiode.
3. Het gesprek is wederkerig; het functioneren van zowel de dijkgraaf als het functioneren van 

het algemeen bestuur zijn onderwerp van gesprek.
4. De verslagen van de gesprekken worden betrokken bij het oordeel over een eventuele 

herbenoeming van de dijkgraaf.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

1. De commissie wordt per gesprek samengesteld uit fractievoorzitters van het algemeen 
bestuur.

2. De commissie telt ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waarvan steeds ten minste 
twee leden in twee opeenvolgende commissies zitting hebben; plaatsvervangende leden 
worden niet benoemd.

3. De commissie kan zich laten bijstaan door een daartoe in overleg met de commissie en de 
dijkgraaf aangewezen functionaris van bestuurszaken of externe ondersteuner.

Artikel 4 Voorzitterschap van de commissie

1. De commissie wijst uit haar midden een van de leden van het algemeen bestuur aan als 
voorzitter.

2. De voorzitter leidt het gesprek.
3. De commissie kan zich laten bijstaan door een externe gespreksleider.
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Artikel 5 De voorbereiding

1. Leden van de commissie en de dijkgraaf kunnen (het) voorgaand(e) verslag(en) inzien 
voor zover het dezelfde dijkgraaf betreft.

2. Leden van de commissie en de dijkgraaf kunnen onderwerpen voor het gesprek 
aanleveren.

3. Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de 
dijkgraaf van de voorzitter een schriftelijke uitnodiging met in ieder geval de plaats, het 
tijdstip van het gesprek en de gespreksonderwerpen. 

4. Bij verhindering van meer dan één lid van de commissie wordt een nieuwe afspraak voor 
het gesprek belegd.

Artikel 6 Het gesprek

1. Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.
2. Het gesprek is wederkerig; zowel de leden van de commissie als de dijkgraaf kunnen hun 

mening over en ervaringen met de voorbereide bespreekpunten toelichten.
3. Voor het gesprek is de profielschets waarop de dijkgraaf is geworven uitgangspunt.

Artikel 7 Verslaglegging

1. Van het gesprek wordt een verslag van het besprokene gemaakt dat door ondertekening 
door de voorzitter van de commissie en de dijkgraaf wordt vastgesteld.

2. Het verslag vermeldt ook de tijd, de plaats en de aanwezigen bij het gesprek.

Artikel 8 Geheimhouding

1. De commissie legt zich, met toepassing van artikel 37 van de Waterschapswet, 
geheimhouding op over het behandelde tijdens de gesprekken en de inhoud van de 
verslagen.

2. De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.
3. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.
4. Het in dit artikel bepaalde is overeenkomstig van toepassing op de functionaris die de 

commissie ondersteunt en de eventuele externe gespreksleider.

Artikel 9 Archivering

1. Bestuurszaken draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van 
ondertekende verslagen.

2. Na het aftreden van de dijkgraaf worden de verslagen van de met hem/haar gehouden 
voortgangsgesprekken vernietigd.

Artikel 10 Ontbinding

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgend op de datum van ondertekening 
van het verslag.

Artikel 11 Slotbepaling
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In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het Fractievoorzittersoverleg.

Artikel 12 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 Voortgangsgesprekken met de 

dijkgraaf van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta in de 
openbare vergadering d.d. 26 oktober 2021

Het algemeen bestuur,

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


