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Protocol totstandkoming bestuursakkoord en formatie dagelijks bestuur

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

Het protocol totstandkoming bestuursakkoord en formatie dagelijks bestuur vast te
stellen.

Inleiding
Na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag en de eerste (installatie)vergadering van het
algemeen bestuur op 28 maart 2019 zal er worden gewerkt aan de vorming van een nieuw dagelijks
bestuur. Ook zal er naar verwachting een nieuw bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode
2019-2023 worden gesloten.
Bijgevoegd protocol schetst in drie onderdelen de verschillende stappen die leiden tot de
totstandkoming van een bestuursakkoord en de formatie van een dagelijks bestuur. Deze drie
onderdelen betreffen de informatieronde, de formatieronde en het algemeen bestuur aan zet.
Beoogd effect
Het beoogd effect is een voor alle betrokken partijen eenduidig en transparant proces waarin alle
partijen hun inbreng kunnen hebben en de uitkomst is de totstandkoming van een bestuursakkoord
en de formatie van een nieuw dagelijks bestuur.
Argumenten
1.1 Het protocol geeft op drie onderdelen een handreiking voor de te volgen stappen.
Voor alle partijen is helder hoe het verloop van de besprekingen eruit gaat zien. Partijen kunnen
vooraf hun eigen bijdragen en wensen formuleren, hun positie bepalen en hun inbreng leveren.
1.2 Het protocol voorziet erin dat bij voorbaat geen partijen worden uitgesloten van de
onderhandelingen.
Het protocol voorziet er in dat met alle partijen wordt gesproken, niemand wordt uitgesloten van de
onderhandelingen. Partijen moeten hun zegje kunnen doen en hun punten naar voren hebben
kunnen brengen, ook al leidt dit niet tot opname in het bestuursakkoord of deelname aan een
coalitie. Dit is ook voor de verhoudingen binnen het algemeen bestuur ná coalitievorming van
belang.
1.3 Soortgelijk protocol is ook bij voorgaande formatie gebruikt
Bij de formatie van het huidige dagelijks bestuur is ook een soortgelijk protocol gebruikt. Mede aan
de hand van deze ervaringen uit 2015 is het protocol geactualiseerd.

Risico’s & Kanttekeningen
1.1 Geen bestuursakkoord
Het protocol biedt weliswaar een handreiking voor het proces maar geeft geen garantie voor een
positieve uitkomst. Voor het geval de procedure niet leidt tot een coalitie of bestuursakkoord geeft
de (in)formateur(s) de opdracht terug. Op dat moment wordt een bijeenkomst georganiseerd,
waarbij alle partijen voorstellen voor het vervolg in kunnen brengen.
1.2 Breed gedragen Bestuursakkoord of coalitieakkoord
Het protocol geeft een handreiking hoe te komen tot een bestuursakkoord. Het is aan partijen om te
bepalen of dat bijvoorbeeld een AB breed ondersteund akkoord zou moeten zijn, of een akkoord
(enkel) van de coalitie, of een variant daarop.
Aangezien aan een dergelijke keuze consequenties verbonden kunnen zijn op het punt van draagvlak,
de onderlinge samenwerking en de toekomstige bestuurlijke verhoudingen is het van belang om hier
bij stil te staan.
Financiën
Vergaderfaciliteiten en ondersteuning worden vanuit het waterschap verzorgd. De verwachting is dat
eventuele bijkomende kosten/vergoedingen beperkt zullen zijn. Deze zullen in voorkomende
gevallen worden gedekt en verantwoord via de post kosten bestuur.
Communicatie
De (in)formateur(s) zal vanuit de ambtelijke organisatie worden ondersteund in de communicatie.
Uitvoering
Het protocol en de planning voorzien erin dat na afsluiting van de formatieperiode een voorstel kan
worden gedaan aan het algemeen bestuur om een nieuw dagelijks bestuur te benoemen en het
bestuursakkoord te presenteren.
Afhankelijk van de voortgang van de besprekingen zou het mogelijk moeten zijn om in de
vergadering van het algemeen bestuur van 24 april of 29 mei 2019 een nieuw dagelijks bestuur te
benoemen. Het huidige dagelijks bestuur blijft aan tot er een nieuw dagelijks bestuur is benoemd
(maximaal drie maanden na de verkiezingen).

