ALGEMEEN BESTUUR
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10 juli 2019
Besluitvormend
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6
4. Water en maatschappij

Onderwerp
Benoeming secretaris-directeur
Bijlagen
1.

Motivatiebrief en CV

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

De heer H.B. Tammes te benoemen tot secretaris-directeur van waterschap
Noorderzijlvest met ingang van 1 september 2019.

Inleiding
Op grond van artikel 53 van de Waterschapswet wordt de secretaris-directeur benoemd door het
algemeen bestuur. Met toepassing van de eerder door u vastgestelde wervingsprocedure voor de
functie van secretaris-directeur zijn de bestuurlijke selectiecommissie en de ambtelijke
adviescommissie tot een voordracht gekomen voor de invulling van de genoemde functie.
Bestuurlijke selectiecommissie
Bert Middel, dijkgraaf
Eisse Luitjens, loco-dijkgraaf
Evelien van der Kuil, secretaris-directeur
Elze Reitsema, AB-lid
Jaap Vermue, AB-lid
Kristien Vlieg, bestuursondersteuner
Ambtelijke adviescommissie
Fred Klein Woolthuis, manager Afvalwaterketen
Harry Bauman, manager Bestuur en Relatiebeheer
Maurice Lunenborg, teamleider Plannen en Projecten
Sabine van Kammen, HRM
Hans Bergsma, OR
De bestuurlijke selectiecommissie stelt voor de heer H.B.Tammes met ingang van 1 september 2019
te benoemen tot secretaris-directeur van het waterschap Noorderzijlvest.
Beoogd effect
De bestaande vacature van secretaris-directeur invullen.
Argumenten
Ruim veertig personen solliciteerden naar de betreffende functie. Na een voorselectie door het
bureau Beljon Westerterp is een longlist van twaalf kandidaten aan de selectiecommissie
gepresenteerd.

Op maandag 18 juni jl. hebben de bestuurlijke selectiecommissie en de ambtelijke adviescommissie
met zes van hen een in eerste aanleg oriënterend gesprek gevoerd. Met de ambtelijke
adviescommissie is afgestemd dat er met drie kandidaten een vervolggesprek zou plaatsvinden. De
ambtelijke adviescommissie heeft daarbij aangegeven alle drie de kandidaten benoembaar te achten.
Op donderdag 27 juni heeft de bestuurlijke selectiecommissie een vervolggesprek gehad met drie
kandidaten en unaniem besloten om de heer H.B. Tammes voor te dragen.
De OR adviseert positief over de voordracht van de heer Tammes. De OR heeft vertrouwen in de
samenwerking in zijn hoedanigheid als WOR bestuurder en daarnaast ook in zijn verbindende
kwaliteiten richting bestuur, MT, de organisatie en de omgeving van het waterschap. De OR ziet uit
naar de samenwerking!
De voorgestelde kandidaat voldoet aan het gestelde in de profielschets. De motivatiebrief en CV van
de heer H.B. Tammes treft u als bijlage aan.
Financiën
Over de arbeidsvoorwaarden is binnen de daarvoor geldende reguliere kaders overeenstemming
bereikt met de heer H.B. Tammes.
Communicatie
De medewerkers van ons waterschap zijn op donderdag 4 juli geïnformeerd over deze voordracht. De
voorgenomen benoeming van de heer H.B. Tammes is met een persbericht extern bekend gemaakt.
Voorts zullen – na uw besluitvorming- onze externe relaties per mail worden geïnformeerd.
Uitvoering
Bij een positief besluit uwerzijds zal de beëdiging van de heer H.B. Tammes plaatsvinden tijdens uw
vergadering van 18 september aanstaande.

