
 

 

Voorstel 

1. Over te gaan tot verkiezing van de heemraad, zoals door de fractievoorzitter 

voorafgaand aan deze vergadering is meegedeeld aan de dijkgraaf; 

2. De deeltijdfactor van ieder lid van het college van dijkgraaf en heemraden vast te 

stellen op 0,75 fte. Het totaal komt daarmee op het wettelijk maximum van 3 fte 

zoals genoemd in de circulaire rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers ; 

3. Het college van dijkgraaf en heemraden opdracht te geven om zo spoedig 

mogelijk in onderling overleg de portefeuille-indeling vast te stellen.  

 

 

1. Inleiding 

Met ingang van 1 augustus jl. is de heer D.S. Schoonman benoemd tot dijkgraaf van 

Waterschap Drents Overijsselse Delta. Met zijn vertrek is een vacature ontstaan in het 

college van dijkgraaf en heemraden. Doel van dit voorstel is om over te gaan tot 

verkiezing van een nieuwe heemraad zodat het college weer op volle sterkte kan 

functioneren. Op basis van wet- en regelgeving dient de nieuwe heemraad afkomstig te 

zijn vanuit de geborgde categorieën. 

 

1.1. Integriteit 

In artikel 7 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen 

bestuur wordt het proces voor de benoeming van een heemraad beschreven. Voor de 

volledigheid is dit artikel als bijlage bijgevoegd. In het kader van de 

benoemingsprocedure heeft de kandidaat heemraad een kwetsbaarheden analyse 

integriteit doorlopen. In het fractievoorzittersoverleg voorafgaand aan de vergadering 

van het algemeen bestuur geeft de dijkgraaf een terugkoppeling over de uitkomst. 
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1.2. Tijdsbestedingsnorm 

Gelet op het lidmaatschap van de heer Schoonman van het dagelijks bestuur van de Unie 

van waterschappen is de maximale formatieve inzet destijds bij de verkiezing van de 

heemraden op 3,4 fte bepaald. Met het vertrek van de heer Schoonman wordt de 

formatieve inzet teruggebracht naar 3,0 fte. Dit betreft het wettelijk maximum op grond 

van de circulaire rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. 

 

Vervolg 

Over de benoeming van de nieuwe heemraad zal een persbericht worden verstuurd.  

 

 

Besluit 

 

 

 


