ALGEMEEN BESTUUR
Vergadering d.d.:
Betreft:

19 september 2018
Besluitvormend
Portefeuillehouder: Middel
Route:
DB-AB

Agendapunt:
Programma:

7
5. Bedrijfsvoering

Onderwerp
Procedure werving secretaris-directeur
Bijlagen
1.

planning vervanging secretaris-directeur waterschap Noorderzijlvest

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.
2.

In te stemmen met de werving van de nieuwe secretaris-directeur
In te stemmen met de aanstelling van mevrouw E. van der Kuil als interim secretarisdirecteur

Inleiding
De huidige secretaris-directeur, de heer W.F. Brenkman, heeft per 15 oktober 2018 eervol ontslag
gevraagd. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan bij de provincie Drenthe in de functie van directeursecretaris.
Dit betekent dat er een werving gestart moet worden voor het aantrekken van een nieuwe
secretaris-directeur (verder te noemen SD).
Het streven is om een nieuwe SD te benoemen per 1 maart 2019.
Om de periode tussen oktober 2018 tot april 2019 te overbruggen kan mevrouw E. van der Kuil
(Twijnstra en Gudde) een geschikte kandidaat zijn. Zij is beschikbaar vanaf 1 oktober 2018. Om
binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens te blijven (WNT) kan zij maximaal voor een
periode een half jaar de interim functie vervullen.

Beoogd effect
De continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.
Argumenten
1.1 De benoeming van een SD is conform artikel 53 van de Waterschapswet voorbehouden aan het
Algemeen Bestuur.
Hieruit volgt dat de procedure en planning (bijlage) van werving en selectie aan u wordt voorgelegd.
2.1. De continuïteit van de bedrijfsvoering komt niet in gevaar.

Met het vertrek van W.F. Brenkman zal in de periode oktober 2018 tot maart 2019 invulling gegeven
moeten worden aan de rol van SD. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen verdient het
aanbeveling om deze rol door een externe in te laten vullen. Mevrouw E. van der Kuil, die al eerder
voor ons een managementrol heeft vervuld, is hiervoor een geschikte kandidaat.
Risico’s & Kanttekeningen
2.1 Bij het niet inhuren van een externe SD is de kans groot dat:
a. een aantal bestuurlijk gevoelige portefeuilles onvoldoende ambtelijke aandacht krijgen.
b. de interne ambtelijke bedrijfsvoering niet voldoende aangestuurd wordt.
Financiën
De kosten van het inhuren van een interim secretaris-directeur worden grotendeels opgevangen
binnen de personeelsbegroting 2018 en 2019.
Dit was een onvoorziene situatie, dus een mogelijke overschrijding op de personeelskosten wordt in
de financiele rapportages verantwoord en toegelicht.

Communicatie
De werving zal worden verzorgd door een extern bureau.
Uitvoering
Uitvoering zal plaatsvinden door het Dagelijks Bestuur. Een aantal leden van het Algemeen Bestuur
zullen gevraagd worden, zoals voorgesteld in de planning, een bijdrage te leveren aan de
totstandkoming van het profiel en deel te nemen aan de gespreksrondes in de bestuurlijke
selectiecommissie.

