Beantwoording schriftelijke vragen AB vergadering
Van:

Dagelijks Bestuur

d.d.:

14 september 2018

Onderwerp: Vragen Water Natuurlijk over procedure werving secretaris-directeur
Vraag 1
Is er bij Noorderzijlvest een (schriftelijk) vastgelegde procedure voor het werven en aanstellen van
een secretaris-directeur die bij eerdere vacatures voor deze functie al gebruikt is?
Antwoord 1
We hebben geen separate regeling/procedure vastgesteld die standaard wordt gebruikt bij de
aanstelling en werving van een secretaris-directeur. Er gelden geen procedurele c.q.
(vorm)voorschriften voor de wijze van invulling van de procedure. De procedure wordt door het
bestuur zelf bepaald. Het staat het bestuur vrij om naar gelang de situatie en de eigen wensen hier
nadere invulling aan te geven.
Met dit voorstel legt het DB aan het AB voor hoe deze procedure kan worden gevoerd.

Vraag 2
Zo ja, in hoeverre wijkt de nu door het DB voorgestelde procedure af van deze eerder gebruikte
procedure?
Antwoord 2
Zoals uit het antwoord op vraag 1 blijkt is er geen separate regeling/procedure vastgesteld. Ter
nadere toelichting het volgende.
Zowel in 2013 als in het jaar 2007 is een procedure gevolgd tot benoemen van een secretarisdirecteur.
De nu voorgestelde procedure wijkt af van de procedure die in 2013 heeft plaatsgevonden.
Destijds heeft geen separate externe werving en selectieprocedure plaatsgevonden. Degene die
feitelijk en formeel was belast met de waarneming van de functie, is door het Algemeen Bestuur
op 4 juli benoemd tot secretaris-directeur.
De procedure uit 2007 is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de procedure zoals nu wordt
voorgesteld: te weten procedurevoorstel aan het AB, adviesaanvraag Ondernemingsraad, werving
en selectieprocedure en vervolgens benoeming door het AB.

Vraag 3
Kan het AB de oude procedure toegestuurd krijgen?
Antwoord 3
Zoals is vermeld bij de antwoorden op vraag 1 en 2, is er geen separate vastgestelde
procedure/regeling.

Vraag 4
Zo nee, wie bepaalt volgens het DB dan de gang van zaken rond de werving en aanstelling van een
nieuwe secretaris-directeur, gelet op artikel 53 van de Waterschapswet?
Antwoord 4
Artikel 53 Waterschapswet bepaalt dat de secretaris van het waterschap wordt benoemd door het
Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bepaalt de gang van zaken rondom de werving.
Met dit voorstel legt het DB aan het AB voor hoe deze procedure kan worden gevoerd.

