
 

 

Voorstel 

1. Instemmen met de oprichting van de Stichting Blauw Deltalentenfonds; 

2. Vaststellen van de statuten voor de oprichting van de Stichting Blauw 

Deltalentenfonds (zie bijlage); 

3. Mevrouw drs. T. Klip-Martin als voorzitter, de heer drs. K.A. Blokland als 

penningmeester en secretaris en de heren F. ter Maten en R. van Burgsteden als 

leden te benoemen tot het bestuur van de Stichting Blauw Deltalentenfonds; 

4. Voor 2021 een bedrag van € 50.000,- opnemen in de BURAP en dekken vanuit 

het budget directie en bestuur; 

5. Voor de periode van 2022-2025 jaarlijks een bedrag van € 50.000,- opnemen in 

de meerjarenraming. 

 

Inleiding 

Tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur heeft mevrouw drs. T. 

Klip-Martin op 9 december 2020 afscheid genomen als dijkgraaf van Waterschap Vallei en 

Veluwe. Tijdens dit afscheid heeft u haar als algemeen bestuur een afscheidscadeau 

aangeboden. Dit afscheidscadeau betreft een Blauw Deltalentenfonds. Dit fonds stelt in 

de onderwijskolom (mbo → hbo → wo) getalenteerde studenten in staat om positief te 

kiezen voor een studie in de richting van watervraagstukken in de context van techniek, 

ruimte en maatschappij vanuit de regio van ons waterschap. Het fonds wordt opgericht in 

samenwerking met twee van onze belangrijkste kennispartners, te weten van Hall 

Larenstein en de WUR. Het fonds wordt in eerste instantie voor 5 jaar ingesteld. Daarna 

volgt een evaluatie en wordt bekeken of het fonds wordt voortgezet. 

 

Doelstelling 

Met het Blauw Deltalentenfonds leveren we een structurele bijdrage aan het vergroten 

van waterbewustzijn, geven we een impuls aan educatiebeleid en 
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arbeidsmarktcommunicatie. Bovendien leveren we een constructieve bijdrage aan de 

organisatieontwikkeling en het strategisch personeelsbeleid van ons waterschap.  

Ook voeren we de afspraak uit van het Bestuursakkoord Water (BAW). Daarin staat dat 

waterschappen de samenwerking met regionale kennisinstellingen moet intensiveren. 

We geven een extra boost aan de lopende samenwerkingsovereenkomsten met de WUR 

en van Hall Larenstein. 

 

Samenstelling bestuur  

Het bestuur van de stichting zal bestaan uit mevrouw drs. T. Klip-Martin, de heer F. ter 

Maten, de heer R. van Burgsteden en de heer drs. K.A. Blokland. In de oprichtingsakte is 

vastgelegd dat bestuursleden (met uitzondering van de eerste bestuursleden, die bij de 

oprichtingsakte worden benoemd) worden benoemd door het dagelijks bestuur van het 

Waterschap. Het bestuur zal zich laten adviseren door een selectiecommissie.  

Reglement 

In de oprichtingsakte is bepaald dat het bestuur bevoegd is een reglement vast te 

stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur 

(nadere) regeling behoeven. Tijdens de eerste vergadering van het bestuur zal het 

bestuur een reglement vaststellen. In dit reglement zal onder meer geregeld worden wie 

deel uitmaken van de selectiecommissie; aan welke criteria de selectiecommissie een 

aanvraag toetst e.d. 

 

Overheidsstichting 

Vanwege de inhoudelijke betrokkenheid van het waterschap (vaststellen criteria e.d.) bij 

de Stichting en het gegeven dat het waterschap de gelden aan de Stichting verstrekt, 

kan de Stichting worden aangemerkt als een bestuursorgaan. Dit betekent dat er een 

uitvoeringsregeling moet worden gemaakt en gepubliceerd moet worden in het 

Waterschapsblad. Daarnaast moet er een afhandelingsprocedure worden ingericht en 

deze moet voldoen aan de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Een toekenning of 

afwijzing van een aanvraag is een besluit waar rechtsbescherming tegen openstaat. 

Met het van toepassing zijn van de Awb is ook de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

van toepassing. 

 

Financiën 

Voor dit jaar wordt een bedrag van € 50.000,- opgenomen in de BURAP en gedekt vanuit 

het budget directie en bestuur. Voor de periode van 2022-2025 wordt jaarlijks een 

bedrag van € 50.000,- opgenomen in de meerjarenraming. Mocht blijken dat er een 

tekort komt dan zal er in de BURAP een voorstel worden gedaan.  

 

Vervolg 

De Stichting Blauw Deltalentenfonds wordt na besluitvorming in het algemeen bestuur 

door de notaris ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 
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Het college van dijkgraaf en heemraden zal het besluit tot oprichting van de stichting 

melden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Dit betreft een 

verplichting op grond van het provinciaal reglement.  

 

 

Bijlagen 

1. Concept oprichtingsakte 

 

 

Ondertekening 

 

Dijkgraaf en heemraden, 

 

 

 

 

drs. ing. K.A. Blokland F. ter Maten 

secretaris waarnemend dijkgraaf 

 

 

Besluit 

 


