Toelichting wijzigingen Reglement van orde Algemeen Bestuur
Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1, sub l en sub m
Aan de begripsomschrijvingen zijn ‘interruptie’ en ‘fractievertegenwoordiger’ toegevoegd.
Artikel 2, sub d
Aan Waterschapswet is c.a. toegevoegd. C.a. staat voor cum annexis en betekent: wat daarbij hoort.
Hoofdstuk 2

Toelating van nieuwe leden; benoeming leden Dagelijks Bestuur;
fracties

Artikel 7 lid 7
De zinsnede ‘eed (verklaring en belofte)’ is vervangen door ‘eed of de verklaring en belofte’.
Hoofdstuk 3

Spreekrecht van toehoorders

Artikel 10 lid 5 en 6
Aan lid 5 is toegevoegd dat de voorzitter een inspreker in de gelegenheid stelt om alle vragen in één
keer te beantwoorden dan wel de beantwoording per vraag te laten plaatsvinden.
Aan lid 6 is - tussen haakjes - toegevoegd het woord ‘tussentijds’.
Hoofdstuk 4

Vergaderingen

Artikel 11 lid 5
De zinsnede ‘het Dagelijks Bestuur of van een vijfde van’ is vervangen door ‘het Dagelijks Bestuur
en/of van een vijfde’.
Hoofdstuk 5

Rechten van leden

Artikel 15 lid 3
Aan dit lid is aan het einde van de zin het woord ‘worden’ toegevoegd.
Artikel 25 lid 4
Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, is de gebruikelijke volgorde om
eerst over het voorstel te stemmen en vervolgens over de motie. Het Algemeen Bestuur kan
besluiten van deze volgorde af te wijken. Lid 4 is daarop aangepast.
Artikel 29
Lid 4 is toegevoegd. Een voorstel van orde mag mondeling ingediend worden. Lid 2 en 3 zijn ten
behoeve van de leesbaarheid geherformuleerd.
Toelichting
ALGEMEEN
Aan de Inleiding is de volgende zin toegevoegd: Volledigheidshalve zijn de artikelen hierna integraal
opgenomen en voorzien van een korte toelichting. Het betreft hier een mededeling over de aard van
de artikelen die volgen. Het betreft een aantal relevante artikelen uit de Waterschapswet met een
toelichting daarop.
Toelichting artikel 38 Waterschapswet
De zinsnede ‘eed (verklaring en belofte)’ is vervangen door ‘eed of de verklaring en belofte’.

Artikelsgewijze toelichting
Toelichting op Hoofdstuk 2
Artikel 7, aanhef
Voor het Reglement voor het waterschap is de volledige naam van dit provinciaal reglement
opgenomen: Reglement voor het waterschap Noorderzijlvest 2008.
Procedure toelating nieuwe leden na verkiezingen, 4e alinea
Aan de zin zijn de woorden ‘van de’ toegevoegd: de leden van de commissie. De zinsnede ‘eed
(verklaring en belofte)’ is vervangen door ‘eed of de verklaring en belofte’.
Toetsing van incompatibiliteiten en niet toegestane nevenfuncties
Het eerder gegeven advies van prof. mr. D.J. Elzinga over onverenigbare betrekkingen is verwijderd.
Artikel 8
Voor het Reglement voor het waterschap is de volledige naam van dit provinciaal reglement
opgenomen: Reglement voor het waterschap Noorderzijlvest 2008.
Artikel 9
Het eerder gegeven advies van prof. mr. D.J. Elzinga over fracties is verwijderd.
Voor fractieondersteuning heeft waterschap Noorderzijlvest een verordening vastgesteld. Aan de
toelichting is hierover de volgende mededeling opgenomen: ‘Op fractieondersteuning is de
Verordening Fractievergoeding Waterschap Noorderzijlvest 2018 van toepassing’.

