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Beste leden,
Vanuit de Ledenvergadering zijn de afgelopen tijd meerdere aandachtspunten benoemd voor het Uniebestuur en de Unie als vereniging. Deze punten kwamen onder andere naar voren gedurende de (her)benoemingsprocedures van Uniebestuurders eind 2021. Concreet zijn de volgende aandachtspunten benoemd:







Nadenken over de rol en positie van de Ledenvergadering binnen de vereniging.
Nadenken over het moment en de manier waarop Uniebestuurders worden benoemd: timing van de
benoeming. Rekening houden met de waterschapsverkiezingen? Een vaste verdeling tussen voorzitters
en DB-leden? En verkiezen op de huidige manier (enkelvoudige voordracht) of bijvoorbeeld op basis
van meervoudige voordracht of openbare kandidaatstelling?
Meer diversiteit in het Uniebestuur.
Nadenken over hoe visie- en strategievorming binnen de vereniging geborgd kan worden.
Eventuele overige aandachtspunten met betrekking tot de verenigingsstructuur en -processen die onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.

Het Uniebestuur wil met deze aandachtspunten actief aan de slag om zo de vereniging meer toekomstbestendig te maken. Graag wil het Uniebestuur hierover een advies vanuit de vereniging. Daarom stelt het
Uniebestuur een ad hoc commissie in. Bedoeling is dat deze commissie eind 2022 een advies oplevert, dat
aansluitend besproken kan worden binnen de vereniging. Op die manier kunnen de adviezen voor de waterschapsverkiezingen gewogen en geïmplementeerd worden.
Om een afspiegeling van de leden deel te laten nemen aan de commissie zal de samenstelling van de commissie als volgt zijn:
 Twee voorzitters;
 Twee DB-leden;
 Twee AB-leden;
 Twee secretaris-directeuren;
 Één Uniebestuurslid;
 Één secretaris.
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Gestreefd wordt naar een evenwichtige man/vrouw-verhouding en verdeling over het land. Suggesties
voor commissieleden kunt u doorgeven voor 17 juni 2022. Dit kan door een mail te sturen aan Meindert
Smallenbroek (msmallenbroek@uvw.nl met cc aan Ilona Elfferich-Rodenburg: irodenburg@uvw.nl). De
Kring Directeuren Waterschappen wordt gevraagd om twee secretaris-directeuren voor te dragen.
Het Uniebestuur maakt een keuze uit de binnengekomen reacties en zal op of kort na 24 juni meedelen
wat de samenstelling van de commissie is.
Bij de LV zal deze ledenbrief geagendeerd worden zodat reflecties hierop meegegeven kunnen worden
aan de commissie.
Portefeuille watersysteem
De termijn van de portefeuillehouder watersysteem (de heer Schoonman) loopt in december 2022 af als
hij de maximale zittingsduur in het Uniebestuur bereikt. Om de ad hoc commissie gelegenheid te geven
een advies uit te brengen en om DB-leden de mogelijkheid te geven om na de verkiezingen te solliciteren
op de portefeuille in het Uniebestuur, heeft het Uniebestuur de heer Schoonman gevraagd om langer aan
te blijven als bestuurlijk adviseur onder mandaat van het bestuur (conform de statutaire mogelijkheid
daartoe). Daarbij komt dat de omvang en het belang van de portefeuille van de heer Schoonman tijdelijk
waarnemen door één van de andere Uniebestuursleden lastig maken.
Wij hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en zien de kandidaten graag tegemoet.
Voor meer vragen kunt u terecht bij Meindert Smallenbroek (msmallenbroek@uvw.nl).

Hoogachtend,
namens het Uniebestuur,

drs. R.A.M. van der Sande
Voorzitter

