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VOORSTEL

Het algemeen bestuur besluit de heer A.G.J.M. Hammer als  lid van het algemeen bestuur toe te 
laten.

SAMENVATTING

Door het vertrek van de heer Breunissen is een plaats opengevallen in het algemeen bestuur. Het 
gaat om een geborgde zetel voor de categorie Bedrijven. De Kamer van Koophandel heeft de heer 
A.G.J.M. Hammer als opvolger benoemd. U dient te beslissen of hij toegelaten kan worden. De 
commissie onderzoek geloofsbrieven zal hiervoor ter vergadering advies uitbrengen.

Indien u besluit tot toelating zal de voorzitter de heer Hammer vervolgens installeren door hem de 
eed of verklaring en belofte af te nemen. 

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
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De opengevallen plaats in het algemeen bestuur invullen.

KADER
De procedure voor benoeming in een opengevallen plaats is beschreven in de Waterschapswet (voor 
wat betreft de geborgde zetels) en in de Kieswet (voor wat betreft de ingezetenen). 

ARGUMENTEN
Naar aanleiding van zijn benoeming tot wethouder heeft de heer Breunissen ontslag genomen als lid 
van het algemeen bestuur.
De heer Breunissen was door de Kamer van Koophandel benoemd op één van de geborgde zetels 
Bedrijven. De Kamer van Koophandel heeft, conform de bepalingen uit de Waterschapswet, de heer 
Hammer in deze opengevallen plaats benoemd.

U dient te beslissen of de heer Hammer als lid van het algemeen bestuur kan worden toegelaten. Uit 
het algemeen bestuur is een commissie gevormd om de geloofsbrieven te onderzoeken. Deze 
commissie onderzoekt of de heer Hammer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van het 
algemeen bestuur en zal ter vergadering advies uitbrengen.

FINANCIËN
N.v.t.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Geen

COMMUNICATIE 
Als wordt besloten tot toelating van de heer Hammer, wordt dit via een persbericht bekend gemaakt.

VERVOLG / UITVOERING
Als u positief over toelating beslist dan volgt installatie van de heer Hammer in het algemeen bestuur 
door het afnemen van de eed of verklaring en belofte door de dijkgraaf.

BIJLAGEN
Afschrift benoeming de heer Hammer

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

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


