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Onderwerp Onderzoek geloofsbrief de heer A.H.M. Bresser 

 

Voorstel 

1.  De voordracht voor het instellen en samenstelling van de commissie Onderzoek 

Geloofsbrieven gedaan in de e-mail namens de dijkgraaf van 9 mei 2022 te 

bekrachtigen.  

2.  Op basis van het verslag en voorstel van de commissie Onderzoek Geloofsbrieven 

te beslissen over de toelating van het nieuw benoemde lid van het algemeen 

bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. 

 

Inleiding 

De heer A.H.M. Bresser is benoemd als opvolger van mevrouw J.C. Pol-de Visser als lid 

van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.  

Op grond van artikel V 4 van de Kieswet dient het algemeen bestuur de geloofsbrief van 

een nieuw benoemd lid van het algemeen bestuur te onderzoeken en te beslissen over 

de toelating. Het algemeen bestuur gaat na, of het nieuw benoemde lid aan de vereisten 

voor het lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking 

vervult en beslist over de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrief rijzen.  

 

Ten behoeve van het onderzoek van de geloofsbrieven stelt het algemeen bestuur – op 

voordracht van de dijkgraaf - een commissie Onderzoek Geloofsbrieven in, bestaande 

uit drie leden van het algemeen bestuur.  

 

De commissie onderzoek geloofsbrieven brengt daarna mondeling verslag uit aan het 

algemeen bestuur en doet daarbij een voorstel voor een besluit.  
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Beoogd effect 

Nadat besloten is tot toelating van het nieuw benoemde lid kan de beëdiging van het 

nieuwe lid plaatsvinden. 

 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en secretaris 

 

 

 

drs. ing. K.A. Blokland  mevrouw mr. S.H.M. Ornstein MCPm 

algemeen directeur  dijkgraaf 

 

 

Besluit 
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Bijlage 

 

Artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen 

bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe 2021 

 

Artikel 6 Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging 

 

1. Bij elke benoeming van nieuwe leden van het algemeen bestuur stelt het algemeen bestuur - 

op voordracht van de dijkgraaf - een commissie in bestaande uit drie leden van het algemeen 

bestuur. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken 

van nieuw benoemde leden en het proces-verbaal van het stembureau. De commissie wordt 

bijgestaan door de secretaris of een door deze aan te wijzen ambtenaar. 

 

2. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan het algemeen 

bestuur en doet daarbij een voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook melding 

gemaakt van een minderheidsstandpunt. 

 

3. Het algemeen bestuur beslist direct over de toelating, tenzij wegens onvolledigheid of 

onduidelijkheid van de stukken tot verdaging wordt besloten. 

 
4. Na een verkiezing roept de dijkgraaf de toegelaten leden van het algemeen bestuur op om in 

de eerste vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling, de voorgeschreven 

eed of verklaring en belofte af te leggen. 

 
5. In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de dijkgraaf een nieuw benoemd lid 

van het algemeen bestuur op voor de vergadering van het algemeen bestuur waarin over zijn 

toelating wordt beslist, om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen. 

 


