
VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP
Verordening voortgangsgesprekken met de dijkgraaf 

Reg. Nr. Z/21/043031-176126

Afdeling Bestuur en Organisatie

Portefeuillehouder - Opstelle
r

Dijkstra, Simon

Datum DB - vergadering - simondijkstra@wdodelta.nl

Datum AB - vergadering 26 oktober 2021 +31654928964

VOORSTEL

Het AB besluit de Verordening voortgangsgesprekken met de dijkgraaf vast te stellen.

SAMENVATTING

Er is geen wet- en regelgeving over het houden van functioneringsgesprekken met voorzitters van 
waterschappen. De behoefte bestaat om vast te leggen dat algemeen bestuur en dijkgraaf 
periodiek en niet vrijblijvend met elkaar in gesprek gaan over de ‘loop der dingen’.
Dit voorstel strekt daartoe.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Het houden van periodieke, niet-vrijblijvende gesprekken over wederzijdse ervaringen en 
verwachtingen tussen algemeen bestuur en de dijkgraaf wordt geregeld en vastgelegd.

KADER
Er is geen wet- en regelgeving over het houden van functioneringsgesprekken met voorzitters van 
waterschappen. De volgende besluiten en/of afspraken zijn van belang.

21 maart 2017 Het DB “legt enkele procesafspraken vast” over het jaarlijks houden van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken met de dijkgraaf.

19 januari 2021 De fractievoorzitters besluiten tot het houden van een (eerste) jaargesprek met 
de (nieuwe) dijkgraaf.

20 april 2021 De fractievoorzitters stellen een commissie van vier leden samen die het 
jaargesprek met de dijkgraaf zullen voorbereiden en houden.

6 juli 2021 De voorbereidingen voor het jaargesprek geeft de fractievoorzitters aanleiding 
te besluiten het algemeen bestuur voor te stellen een regeling voor het houden 
van voortgangsgesprekken met de dijkgraaf vast te stellen.

ARGUMENTEN
Het ambt van een dijkgraaf heeft veel overeenkomsten met dat van een burgemeester. In officiële 
informatiebronnen van de Rijksoverheid wordt die vergelijking ook gemaakt. De overeenkomst geldt 
ook het proces van benoeming, herbenoeming en ontslag. Eenmaal benoemd is het belangrijk dat 
algemeen bestuur en dijkgraaf over wederzijdse ervaringen en verwachtingen in gesprek gaan en 
blijven, zoals dat ook in gemeenten tussen raad en burgemeester gebruikelijk is. Het is zinvol om dat 
dan ook te regelen en vast te leggen, vooral ook met het oog op de eventuele 
herbenoemingsprocedure later.

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2017 enkele ‘procesafspraken’ vastgelegd over het ‘jaarlijks 
houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de dijkgraaf (en de secretaris-directeur)’. 
Daarbij is vastgelegd dat er jaarlijks twee gesprekken met de dijkgraaf worden gehouden: een gesprek 
met twee leden van het DB en een gesprek met een afvaardiging van het AB. Doel, aard en betekenis 
van de gesprekken zijn niet vastgelegd. De procesafspraken bieden daarmee geen kader voor de 
hierbij voorgestelde regeling voor voortgangsgesprekken tussen algemeen bestuur en de dijkgraaf. 

Van belang is dat bestuur en dijkgraaf, over en weer, ‘feedback’ ontvangen en geven in periodieke, 
niet-vrijblijvende gesprekken, de uitkomst daarvan vastleggen en daarover afspraken te maken. 
Een delegatie van het algemeen bestuur, zijnde vier fractievoorzitters, en de dijkgraaf hebben in juli 
2021 een eerste gesprek met dat oogmerk gevoerd. Daarbij is gekozen voor een voortgangsgesprek 
om het wederzijdse karakter ervan te benadrukken. Vertrouwelijkheid is daarbij uitgangspunt. 
Bijgevoegde verordening beoogt een gesprekscyclus met die insteek te regelen. De verordening 
bepaalt dát de gesprekken worden gehouden en regelt met name:
 het doel 
 de deelnemers
 de frequentie
 de voorbereiding 
 de uitvoering
 verslaglegging en bewaring
 professionele ondersteuning

FINANCIËN
N.v.t.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen
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BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
N.v.t.

COMMUNICATIE 
De verordening wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

VERVOLG / UITVOERING
Wanneer uw bestuur besluit de bijgevoegde verordening vast te stellen dan
 vervallen de procesafspraken van 21 maart 2017;
 houdt een delegatie van het algemeen bestuur jaarlijks een voortgangsgesprek met de dijkgraaf.

BIJLAGEN
ontwerp – Verordening voortgangsgesprekken met de dijkgraaf.

14 september 2021

De voorzitters van de fracties in het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta


