
 

 

Voorstel 

De commissie wordt gevraagd te adviseren over: 

• De ‘Verordening vertrouwenscommissie benoeming voorzitter (dijkgraaf) 

Waterschap Vallei en Veluwe 2020’; 

• Concept besluit met daarin de te benoemen leden van de vertrouwenscommissie. 

 

Inleiding 

Op 24 december 2019 heeft mevrouw drs. T. Klip-Martin een brief aan de Koning 

gestuurd met het verzoek om haar per 1 augustus 2020 ontslag te verlenen als dijkgraaf 

van Waterschap Vallei en Veluwe. Dit betekent dat ons waterschap op zoek moet naar 

een nieuwe dijkgraaf. In deze adviesnota wordt ingegaan op: 

1. Juridisch kader benoeming dijkgraaf 

2. Stappen te ondernemen door het waterschap 

3. De vertrouwenscommissie  

 

1. Juridisch kader benoeming dijkgraaf 

Hieronder wordt ingegaan op het juridisch kader uit: 

- de Waterschapswet; 

- het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe van de Provincie Gelderland; 

- de Circulaire benoeming voorzitters van waterschappen van 1 november 2019.  

 

• Waterschapswet 

De dijkgraaf van het waterschap wordt benoemd bij koninklijk besluit voor een periode 

van zes jaar. Voor de benoeming maakt het algemeen bestuur een aanbeveling op, 

inclusief de voor de geschiktheid van belang zijnde overwegingen. In afwijking van de 

benoemingsprocedure bij de commissaris van de Koning en de burgemeester volstaat 

een enkelvoudige aanbeveling. Het algemeen bestuur zendt deze aanbeveling (inclusief 
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de voor geschiktheid van belang zijnde overwegingen) aan Gedeputeerde Staten van de 

provincies Gelderland en Utrecht. 

Gedeputeerde Staten zenden vervolgens de aanbeveling (inclusief de voor geschiktheid 

van belang zijnde overwegingen), vergezeld met hun beschouwingen, aan de Minister 

van Infrastructuur en Milieu.  

 

• Reglement Waterschap Vallei en Veluwe van de Provincie Gelderland 

Voordat een aanbeveling door het algemeen bestuur wordt opgemaakt wordt een open 

sollicitatieprocedure gevolgd. Indien de aanbeveling uit meer dan één persoon bestaat, 

wordt over iedere plaats op de aanbeveling afzonderlijk gestemd. Samen met de 

aanbeveling voor de benoeming van de dijkgraaf wordt een uittreksel uit de notulen van 

de gehouden stemming aan gedeputeerde staten gezonden. De aflegging van de eed 

(verklaring en belofte) vindt plaats in handen van de Commissaris van de Koning in de 

provincie Gelderland. De dijkgraaf heeft zijn werkelijke woonplaats in het gebied van het 

waterschap. Het algemeen bestuur kan ontheffing verlenen. 

 

• Circulaire benoeming voorzitters van waterschappen van 1 november 2019 

In de Circulaire worden specifiek de screeningsonderzoeken beschreven die onderdeel 

uitmaken van de benoemingsprocedure. Dit betreft de volgende onderzoeken: 

- naslag bij de AIVD 

- fiscaal onderzoek bij de belastingdienst 

- justitiële screening door het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG). 

 

2. Stappen te ondernemen door het waterschap 

De werving en selectie van een geschikte kandidaat is aan het waterschap en omvat: 

• vaststellen profielschets en advertentietekst voor de functie van dijkgraaf; 

• starten van een openbare sollicitatieprocedure; 

• doen van een aanbeveling voor een te benoemen kandidaat dijkgraaf aan de 

colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht. 

 

3. De vertrouwenscommissie 

Het is gebruikelijk (bij wet niet verplicht) dat het algemeen bestuur van een waterschap 

een vertrouwenscommissie instelt die de aanbeveling voorbereidt. Voorgesteld wordt om 

de fractievoorzitters binnen het algemeen bestuur te benoemen als 

vertrouwenscommissie. Een door de vertrouwenscommissie te bepalen afvaardiging van 

de vertrouwenscommissie voert de gesprekken met de kandidaten. Deze afvaardiging 

van de vertrouwenscommissie doet schriftelijk verslag aan de voltallige 

vertrouwenscommissie van zijn bevindingen naar aanleiding van de gesprekken met de 

kandidaten. De vertrouwenscommissie kan zich laten adviseren door één of meerdere 

door haar aan te wijzen adviescommissie(s). Deze adviescommissie(s) 

adviseert/adviseren de vertrouwenscommissie door middel van een schriftelijk verslag. 

Op basis van de gevoerde gesprekken en de schriftelijke verslagen van de afvaardiging 

van de vertrouwenscommissie en de mogelijk aan te wijzen adviescommissie(s) stelt de 

voltallige vertrouwenscommissie een concept-aanbeveling op.  
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Financiën 

Bij de werving en selectie wordt gebruik gemaakt van de diensten van bureau 

Zeelenberg. Leden van het algemeen bestuur die zitting hebben in de 

vertrouwenscommissie hebben conform artikel 4.1.2 eerste lid van het 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van 15 oktober 2018 recht op een 

toelage van € 124,85 per maand gedurende de periode dat de commissie actief is. De 

fractievoorzitters hebben aangegeven geen aanspraak te maken op deze toelage. 

 

Vervolg 

Voor het vervolg zijn de volgende punten van belang: 

 

Profielschets 

Nadat er een keuze is gemaakt voor een werving- en selectiebureau kan gestart worden 

met het opstellen van de profielschets. De informele voorbereidingscommissie is hierbij 

betrokken. Planning is dat deze profielschets wordt vastgesteld in de vergadering van het 

algemeen bestuur van 4 maart a.s. Indien dit in de tijd niet blijkt te passen zal het 

algemeen bestuur voorgesteld worden om op hoofdlijnen de concept profielschets vast te 

stellen en de uitwerking te mandateren aan de vertrouwenscommissie. 

 

Afvaardiging vertrouwenscommissie en adviescommissie(s) 

Het is uit oogpunt van duidelijkheid en proces van belang om te bepalen welke 

fractievoorzitters namens de vertrouwenscommissie de afvaardiging vormen om de 

gesprekken met de kandidaten te voeren. Dat geldt eveneens voor (een) mogelijk aan te 

wijzen adviescommissie(s). Hierbij is het van belang om daarbij tevens te bepalen wat de 

taak van de hiervoor genoemde afvaardiging is en van (een) mogelijk aan te wijzen 

adviescommissie(s), op welke wijze verslaglegging en documenteren plaatsvindt en wie 

daarvoor binnen de afvaardiging of adviescommissie verantwoordelijk voor is. 

 

Extra vergaderingen 

Op initiatief van de vertrouwenscommissie kunnen er extra vergaderingen van het 

algemeen bestuur belegd worden. Daarnaast kan de vertrouwenscommissie bepalen om 

voorstellen zonder tussenkomst van de adviescommissie rechtstreeks aan het algemeen 

bestuur voor te leggen. 

 

Bijlagen 

1. ‘Verordening vertrouwenscommissie benoeming voorzitter (dijkgraaf) Waterschap 

Vallei en Veluwe 2020’ 

2. Concept besluit met daarin de te benoemen leden van de vertrouwenscommissie. 

 

3 februari 2020 

De fractievoorzitters van Waterschap Vallei en Veluwe  

 

Advies commissie 


