ALGEMEEN BESTUUR
Vergadering d.d.:
Betreft:

25 april 2018
Besluitvormend
Portefeuillehouder: Middel
Route:
DB-AB

Agendapunt:
Programma:

1.1
4. Water en Maatschappij

Onderwerp
Onderzoek geloofsbrief en toelating lid Algemeen Bestuur
Bijlagen
- Geloofsbrief*
- Verklaring van aanvaarding*
- Overzicht openbare betrekkingen*
- Uittreksel uit BRP (indien van toepassing)*
*ter inzage bij K.Vlieg, kamer 238
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

tot toelating van de heer K.L. Wierenga als lid van het Algemeen Bestuur van het
waterschap Noorderzijlvest.
Inleiding

Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest
gehouden. Op basis van de Kieswet heeft het centraal stembureau van het waterschap op 23
maart 2015 in een openbare zitting, de definitieve uitslag vastgesteld van de verkiezingen
voor het Algemeen Bestuur voor de categorie ingezetenen (16 zetels). Het centraal
stembureau heeft de gekozen kandidaten benoemd verklaard.
De heer J.J. Bos heeft op 12 maart jl. een verzoek ingediend tot ontslag per 1 april 2018. Op
21 maart 2018 is dit verzoek ingewilligd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur.
De heer K.L. Wierenga heeft op 21 maart 2018 een kennisgeving van benoeming ontvangen
van de voorzitter van het centraal stembureau.
Het Algemeen Bestuur dient te beslissen over de verenigbaarheid van betrekkingen aan de
hand van de opgave van (neven)functies door de benoemde, en over de toelating van het
bestuurslid tot lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.
Op grond van artikel 7 lid 3 van het Reglement van Orde heeft de voorzitter uit de zitting
hebbende leden van het Algemeen Bestuur een commissie van drie personen aangewezen
die de geloofsbrieven onderzoekt. Deze commissie brengt in de vergadering verslag uit van
haar onderzoek en doet naar aanleiding daarvan een voorstel tot het nemen van een besluit.
Beoogd effect

Voldoen aan de formele vereisten waardoor de benoemde zijn functie als lid van het
Algemeen Bestuur kan uitoefenen.

Argumenten

1.1.Beoordeling van de verenigbaarheid van de opgegeven (neven)functies en betrekkingen
van benoemde vindt plaats op basis van de Kieswet
Artikel V4 van de Kieswet bepaalt dat het Algemeen Bestuur beoordeelt of de benoemde
aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap
onverenigbare betrekking vervult. Als daar geen belemmeringen uit voortvloeien besluit het
Algemeen Bestuur tot toelating van de kandidaat.
Risico’s & Kanttekeningen
Geen.
Financiën

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.
Communicatie

Het besluit tot toelating en het overzicht openbare betrekkingen worden bekend gemaakt
op de website van het waterschap.
Uitvoering

Nadat het besluit tot toelating is genomen zal het nieuw benoemde lid worden geïnstalleerd
en legt hij de eed of de verklaring en belofte af. Daarmee is de benoemde formeel in functie
als lid van het Algemeen Bestuur en kan hij zijn taken gaan uitoefenen.

