
 

 

Voorstel 

Voorgesteld wordt: 

 

- Om het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van 

Waterschap Vallei en Veluwe 2021 vast te stellen; 

- Om in het Reglement van orde van de adviescommissies van Waterschap Vallei en 

Veluwe 2021 op te nemen dat het algemeen bestuur aan een commissielid niet zijnde 

een gekozen bestuurslid ontheffing kan verlenen voor nevenactiviteiten;  

- Om het Reglement van orde voor de vergaderingen van de adviescommissies van 

Waterschap Vallei en Veluwe 2021 vast te stellen; 

- Om na vaststelling van Reglement van orde voor de vergaderingen van de  

adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2021 éénmalig het 

fractievoorzittersoverleg te mandateren voor de benoeming van de drie technische 

voorzitters. 

 

Inleiding 

In het huidige reglement van orde van zowel de algemene bestuursvergaderingen als van 

de vergaderingen van de adviescommissies staan onvolkomenheden.  

Ook sluiten de huidige reglementen en de toelichtingen niet meer aan bij de huidige 

werkwijze. Deze onvolkomenheden zijn aangepast. 

 

25 november 2020  Aan   Algemeen Bestuur 25 november  
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Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 30 september jl. besloten om de structuur van 

de bestuursvergaderingen te wijzigen. De nieuwe structuur biedt een wendbare 

agendering en een duidelijke plaats in de agenda’s voor de bestuurlijke vergaderingen.  

 

In de bijlagen zijn de wijzigingen naar aanleiding van het besluit van 30 september jl. in 

rood aangegeven. Ook is 30 september jl. besloten om in deze vergadering de technisch  

voorzitters voor de vergaderingen van de adviescommissies te benoemen. 

 

Behandeling commissie 

In de commissievergaderingen van 3 november jl. zijn verschillende wijzigingen 

voorgesteld. Deze wijzigingen zijn in blauw opgenomen in de teksten van de 

reglementen. Ook wordt elke wijziging kort toegelicht in de “Was, Wordt en Waarom” lijst 

(bijlage 4). 

Aanvullend zijn er diverse vragen gesteld over de begrippen geheim, beslotenheid 

vertrouwelijkheid in relatie tot het reglement van orde en de positie van de 

commissieleden niet zijnde gekozen bestuursleden.  In het memo (bijlage 5) wordt op 

deze vragen ingegaan.  

 

 

Voorstel 

 

Vaststellen reglementen van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en 

de adviescommissies. 

 

De voorgestelde teksten van de reglementen van orde zijn opgenomen in de bijlagen.  

In de bijgevoegde ‘Was-Wordt-Waarom’ lijst zijn de belangrijkste verschillen tussen de  

huidige reglementen en de voorgestelde nieuwe reglementen kort samengevat. 

Hierdoor is in één oogopslag duidelijk wat de belangrijkste wijzigingen zijn.  

Daarnaast zijn ook kleine tekstuele verbeteringen aangebracht. De wijzigingen naar 

aanleiding van het besluit van 30 september jl. zijn in rood aangegeven, de wijzigingen 

naar aanleiding van de commissie Water van 3 november jl. in blauw.  

 

Verlenen van ontheffing van nevenactiviteiten door commissieleden niet zijnde gekozen 

bestuursleden door het algemeen bestuur.  

 

In het Reglement van orde van de adviescommissies is in artikel 5 tweede lid bepaald dat 

ook artikel 33 Waterschapswet overeenkomstig van toepassing is op de commissieleden 

niet zijnde gekozen bestuursleden (zie bijlage 2 voor tekst artikel 33 Waterschapswet).  

 

In artikel 33 van de Waterschapswet is bepaald dat leden van het algemeen bestuur 

bepaalde nevenactiviteiten of bepaalde nevenfuncties niet mogen bekleden.  
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In lid 2 van artikel 33 is een mogelijkheid opgenomen dat voor een aantal genoemde 

nevenactiviteiten/nevenfuncties gedeputeerde staten ontheffing kan verlenen.  

Gebleken is dat het tweede lid van artikel 33 Waterschapswet niet van overeenkomstige 

toepassing kan zijn op commissieleden niet zijnde gekozen bestuursleden. 

Aan commissieleden niet zijnde gekozen bestuursleden kan gedeputeerde staten geen 

ontheffing verlenen aangezien zij geen lid zijn van het algemeen bestuur.  

Dat er ten opzichte van commissieleden niet zijnde gekozen bestuursleden niet van dit 

verbod kan worden afgeweken is een werkbare situatie maar niet altijd wenselijk.  

Het advies luidt dan ook om aan artikel 5 van het Reglement van orde voor de 

adviescommissies het volgende lid 5 toe te voegen:  

“Het algemeen bestuur kan een commissielid niet zijnde een gekozen bestuurslid 

ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 33, het eerste lid, aanhef en onderdeel d 

van de Waterschapswet.  

 

Beoogd effect 

Het aanpassen van het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen 

bestuur en de vaste adviescommissies leidt tot meer duidelijkheid, leesbaardere teksten 

en aansluiting bij de huidige werkwijze en daarmee een betere vergaderorde.  

Ook wordt de gewenste vergaderstructuur geformaliseerd.  

 

Argumenten 

De aanpassing van de reglementen van orde schept duidelijkheid voor o.a. de 

onderwerpen: de besloten vergaderingen, het verslag van de besloten vergaderingen en 

het aantal en positie van de commissieleden niet zijnde gekozen bestuursleden.  

 

Ook wordt de gewenste doorontwikkeling van de vergaderingen geformaliseerd.   

Met het benoemen van de voorzitters van de adviescommissies wordt op dit onderdeel 

voorzien in de nieuwe vergaderstructuur. 

 

Financiën 

N.v.t. 
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Bijlagen 

De volgende bijlagen zijn bij deze adviesnota gevoegd:  

1. Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van 

Waterschap Vallei en Veluwe 2021.  

2. Tekst artikel 33 Waterschapswet.  

3. Reglement van orde voor de vergaderingen van de adviescommissies van Waterschap 

Vallei en Veluwe 2021.  

4. ‘Was-Wordt-Waarom’ lijst.  

5. Memo besloten geheim vertrouwelijk en positie commissieleden niet zijnde gekozen 

bestuursleden 

 

 

 

Ondertekening 

 

 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

 

drs.ing. K.A. Blokland            drs. T. Klip-Martin 

secretaris             dijkgraaf 

 

 

Besluit 

Vast te leggen in de vergadering na de bespreking (handmatig) 

 

 


