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VOORSTEL

Het AB besluit
1. De heer Brandsma, mevrouw Doornbos en de heer Spijkervet en  te benoemen tot leden 

van de commissie onderzoek geloofsbrieven.
2. Op grond van het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven een besluit te nemen

over de toelating van personen tot het nieuwe algemeen bestuur

SAMENVATTING

Op 29 maart vindt de beëdiging van nieuwe bestuursleden plaats. Voor die tijd moeten de leden 
eerst worden toegelaten. Daarvoor onderzoekt een commissie uit het bestuur de geloofsbrieven. 
Dat wil zeggen dat de commissie onderzoekt of personen voldoen aan de vereisten voor het 
lidmaatschap van het algemeen bestuur en of er geen geschillen zijn omtrent de verkiezingen zelf.
In deze vergadering wordt de commissie formeel benoemd en brengt daarna een advies uit. 
Vervolgens besluit het algemeen bestuur over toelating van de verkozen en benoemde AB leden.

Omdat één verkozene haar benoeming niet heeft aanvaard, heeft de voorzitter een opvolger 
benoemd. Voorgesteld wordt om ook over de toelating van de opvolger te beslissen. De betreffende
wijzigingen in dit voorstel zijn cursief weergegeven.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Op 29 maart is de zittingsduur van het huidige algemeen bestuur geëindigd en moeten nieuwe AB 
leden worden beëdigd. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gekozen en benoemde leden eerst worden
toegelaten. Dit voorstel regelt deze toelating. 

KADER
De procedure van toelating van leden tot het algemeen bestuur zijn vastgelegd in de Waterschapswet,
Kieswet en het Reglement van orde van het algemeen bestuur WDODelta.

ARGUMENTEN

Op donderdag 23 maart heeft het stembureau de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Daarmee 
zijn 25 personen verkozen tot lid van de categorie ingezetenen van het algemeen bestuur (zie bijlage 
1, proces verbaal uitslag verkiezingen en bijlage 2 geloofsbrieven.). Tevens hebben LTO en VBNE de 
geborgde zetels via benoemingen ingevuld (zie bijlage 2 en 3). 
De nieuwe bestuursleden zijn daarmee bekend en dienen toegelaten te worden tot het algemeen 
bestuur. Hiertoe onderzoekt het huidige algemeen bestuur op grond van artikel V4 van de Kieswet 
respectievelijk artikel 19 van de Waterschapswet de geloofsbrieven en beslist het over toelating. Het 
algemeen bestuur gaat hierbij na of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en 
geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult. Tevens beslist het over geschillen 
welke met betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezingen zelf rijzen. Het algemeen bestuur beslist 
direct over de toelating, tenzij wegens onvolledigheid of onduidelijkheid van de stukken tot verdaging 
wordt besloten. 

Volgens het reglement van orde benoemt uw bestuur een commissie voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven, op voordracht van de voorzitter. De voorzitter draagt de heer Brandsma, mevrouw 
Doornbos en de heer Spijkervet voor als leden. Voorgesteld wordt deze leden te benoemen. 
Vooruitlopend op hun formele benoeming zullen deze leden reeds bijeenkomen. Anders is het niet 
mogelijk het onderzoek van de geloofsbrieven tijdig uit te voeren. Deze commissie zal ter vergadering 
mondeling een advies uitbrengen over het toelaten van de verkozenen en benoemden. Een besluit tot 
hertelling wordt tevens genomen op voordracht van deze commissie.

Indien u besluit tot toelating van de leden, zullen deze worden uitgenodigd om op 29 maart te worden 
beëdigd.

Opvolging mw. Van der Maas
Mw. Van der Maas van de lijst Partij van de Dieren heeft kort na haar benoeming aangegeven de 
benoeming niet te aanvaarden. De voorzitter van het stembureau heeft vervolgens op grond van 
artikel V1 en V2 van de Kieswet dhr. Scheper te Vledder benoemd als opvolger. De commissie 
vooronderzoek van de geloofsbrieven is verzocht ook zijn geloofsbrieven te onderzoeken

FINANCIËN
n.v.t.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Het besluit tot toelating is een wettelijk vereiste stap in de vorming van het nieuwe algemeen bestuur.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
N.v.t.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Direct betrokken bij dit besluit zijn alle kiezers en de benoemde organisaties 

COMMUNICATIE 
De samenstelling van het nieuw algemeen bestuur is via de media bekendgemaakt na de zitting van 
het stembureau op 23 maart jl. 
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VERVOLG / UITVOERING
De toegelaten leden zullen worden uitgenodigd om te worden beëdigd in de vergadering van 29 maart
a.s.

BIJLAGEN
1. Proces verbaal uitslag verkiezingen
2. Geloofsbrieven benoemde leden algemeen bestuur
3. Kennisgeving LTO benoeming leden categorie Ongebouwd
4. Kennisgeving VBNE benoeming leden categorie Natuurterreinen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

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


