Hoogheemraadschap van

Schieland en de Krimpenerwaard
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T. 010 45 37 200
F.01041 30 694

De verenigde vergadehng van Schieland en de Krimpenerwaard;
In vergadehng bijeen op 29 maart 2017;
Overwegende dat:
Ingevolge artikel 46 van de Waterschapswet de voorzltter van het waterschap wordt
benoemd en herbenoemd bij koninklljk beslult;
De benoeming geschledt voor de tijd van zes jaar;
BIj koninklijk besluit van 6 juli 2011, op grond van de aanbeveling van de verenigde
vergadehng, de heer mr. 3.H. Oosters met ingang van 1 September 2011 is (her)benoemd
tot voorzitter van Schieland en de Krimpenerwaard;
De heer Oosters heeft aangegeven dat hij graag in aanmerking komt voor een
herbenoeming;
De door onze verenigde vergadehng bij besluit van 30 november 2016 Ingestelde
(tijdelijke) commissie van aanbeveling op 19 december 2016 een gesprek heeft gevoerd
met de heer Oosters;
De (tijdelijke) commissie van aanbeveling op grond van dat gesprek unaniem van mening
is dat de heer Oosters voor herbenoeming in aanmerking dient te komen;
Dat de heer Oosters de afgelopen periode veel heeft betekend voor het
hoogheemraadschap, waarbij hij zich uitstekend heeft gekweten van zijn taken ais
voorzitter van de verenigde vergadehng, het college en alle andere taken die bij de functie
horen, waaronder het optreden als boegbeeld van het hoogheemraadschap;
De heer Oosters, mede op grond van zijn opgedane kennis en ervahng en zijn bestuurlijk
netwerk, ook in de komende zes jaren In het ambt van voorzitter een onmlsbare bijdrage
zal kunnen leveren aan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en
als zodanig aan de hele waterstaatkundige zorg in Nederland;

Beveelt de heer mr. J.H. Oosters aan voor herbenoeming in een nieuwe termijn ais voorzitter van
Schieland en de Krimpenerwaard.

Rotterdam, 29 maart 2017
de verenigde vergadehng voornoemd.
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