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VOORSTEL
Kennis nemen van de benoeming en beëdiging van dhr. L. Otten als fractievolger van het CDA.

SAMENVATTING
Dhr. Otten zal in deze vergadering worden beëdigd als fractievolger van het CDA.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Beëdiging van dhr. Otten conform de bepalingen van het Reglement van orde.
KADER
De voorschriften ten aanzien van fractievolgers zijn opgenomen in artikel 5 van het Reglement van
orde van het algemeen bestuur van WDODelta (RvO).
ARGUMENTEN
Op grond van het RvO kan per fractie één fractievolger benoemd worden. Sinds het afscheid van dhr.
Korenromp heeft Water Natuurlijk geen fractievolger meer. Onlangs heeft de fractievoorzitter dhr. C.
Zoon voorgedragen. De voorzitter heeft geconstateerd dat dhr. Zoon bij de laatste verkiezingen op de
kieslijst van Water Natuurlijk heeft gestaan en ook overigens voldoen aan de voorwaarden om
fractievolger te zijn. De voorzitter hem daarop benoemd als fractievolger van fractie Water Natuurlijk.
Op 22 november 2019 heeft u een nieuw reglement van orde vastgesteld. Daarin is opgenomen dat
(nieuwe) fractievolgers, alvorens ze hun functie uitoefenen, de eed of de verklaring en belofte
afleggen. Dhr. Zoon is uitgenodigd om in deze vergadering de eed of de verklaring en belofte af te
leggen.
FINANCIËN
n.v.t.
JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
n.v.t.
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Om de integriteit van het waterschapsbestuur te waarborgen leggen fractievolgers, net als leden van
het algemeen bestuur, de eed of de verklaring en belofte af. Daarnaast melden ze hun nevenfuncties
en ondertekenen ze de gedragscode voor leden van het algemeen bestuur.
OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
n.v.t.
COMMUNICATIE
n.v.t.
VERVOLG / UITVOERING
n.v.t.
BIJLAGEN
n.v.t.
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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