VcrgÐdcrdrtum: 30 maårt 2Ol7
Agendapuntr 8.

It¡Lrr¡r YtltxtsDt YnS Dtttlt¡

lrÉeYdlq traorlh¡ a[l¡r¡rf.
Dl Ylllt¡cDt wlSAD:rtrc vti wAltrcmr ilor¡trE DILÎA'
op voordr¡cht vån de Vcrtrouwenscommlsslc benocmlrrg dijkgraaf d.d. 16 lþbru.ri 2017;

gchoord het ¡dvles vxr de Commlssie tliddclan, Ecstuurlljkc Zrken en Hendhavlng v¡n 15-32oL7¡
ovenvegendc drt:
- de huldlgc dflkgraaf zljn rmbtstermfn pcr t Jul¡ 2017 aBlulÇ
- de llcrùnuwcnscomml¡sÈ bonocming dijkgraal
conlom dc ProccdurercgnÍng
Vcttrouwcnscommbllc (hcr)benoemlng dükgra¡f waterschap Hollandsc Dellô, ha¡r
wcrkza¡m hcdcn heell ultgcværd ;
- dc Vcrtrourcnscommissle haar voor
de geschiktheid van bclang eiJnde ovrrwoglngen hcclt
weergegcvcn ln het b[ d¡t b¡dult bchorende voorrtel;

grlet opr

'

artlkelen 46,47,48. 49, 50 en 77 Watcrchapswet;
Procedurercacling yertrouwenscom¡nissle (hcr)bcnocmlng dijkgra¡f watcßchap HollÐndse
Delta;

rTSIU¡T:

l.
2.
3.

Kenn¡s t€ nemen van de unanleme voordr¡cht van de Vertrouwcnscommissic om
mevrouw lr. l.G.l,l. de Bondt eðn te bevelen voor benoeming als diJkgraaf vm waterschap
Hollandsc Delta;
Met overnemlng van de overwegingen van de Vertrouwenscoíìmissle:ools vermcld blj de
motlverlng en bljgevoegd verslag, te bcslu¡ten ílevrouw lr. t.G.H. de Bondt bU dê Mlnlster van
lnfråstructuur en Milleu - via Gedeputecrdc Staten van Zuid-Holland - aan te bcvelen roor
benoemlng tot dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta met ¡ngang vtn l jull 2017;
Hel college van dljkgraaf en heemraden op te dragen daartoe de noodzakeliJke vervolgstappen
ten ultvocring tê brcngcn.

Rlddetkerk, 30 maart 2017
De Vercnlgde

dIkgraaf,

van Vla€t.

.M.
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Vrurl¡dr Vr¡¡¡drdtf

AanbevellnE benoeming dijkgraaf

(dc vooalttcr zrl vooBtÊllcn, lndlen daar behoefte aan ls, te bcg¡nncn met Gen
besloten gedeelte met aanslultcnd openÞare advisering c.q. bcslulworm¡ng ovcr
dc voordracht)

Vooßtcl bch¡ndcld door
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Commßsle mBH

15 mrert 2O17
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2017

ÂLkôôrd

2017.

Dfkgraaf cn hecmradcn voofnoemd,

dilkgra¡f,

van Vliet.

t.M

BUlagen:
Voorstcl : Voorstcl-663{.doot

B$age: Verslag Veltrouwenscommiss¡e benoemlng dükgraaf
Stukken ter lnzagÊ:

Dâllrm
o1-03-2017
o1-o3-2017

¡trrr¡¡ 2

Arnbrvrll n¡ benocnln¡

dflqrr¡f

1. Arnleldln¡
De huldlge dükgraaf, de hccr ¡ng. J.M. Gcluk, zal
Hollendsc Dcltr pcr I lull 2017 .fsluiten.

z[n ambtsperlode als dukgr¡ef ven weterschap

Dlt voorstcl van dc Vcrtrouwcnscommlsslc benocmlng dlJkgrarf. bev¡t dc aanbcvcling voor
bcnoeming van rcn nleuwc dljkgraaf voor het waterschap ingaandc I jull 2017.

2.

Yoor*rl

Voorgcstald wordt:

l.
Z.

3,

dc unanierne voordracht van de Vertrouwenscommlsslc om
mcvnruw lr. I.G.M. dc Bondt ¡an tc b¿velcn voor bcnocmlng als dflkgraef vrn waterschap
Hollendse Dclte;
Mat overncmlng van de ovcrwcglngan van d¿ Vcrtrouwenscommlsslc zoals vcrmcld bU dc
motlverlng Gn bijgcvoegd vcrsl¡g, tc bcsluiten mevFouw ir. l.G.M, de Eondt b[ dc l.llnlstcr van
Infrastructuur en l,llllcu - vla G.dcputccrdc Strtcn van Zuld-Holland - aan t: bcvelen voor
bcnocming tot dlrkgrââf van w¡tcrschep Hollandse DelÌa met lngang van 1 juli 2O17;
HGt collcgc ven dfkgraef cn hccmradcn op tc dragcn drtrtoc dc noodzakaliJkc vcrvolgstappen
ten uitvoerlng te brengcn.
Kennls te nemen van

3.

lloth¡rdrf

Ecn dijkgraaf van een waterschap yúordt door de Kroon bij Koninkl[k Eælult (KB) voor ccn pcrlodc
van zcs Jaer bcnocmd. Het ls aan dc Vêrcnigdê Vcrgadcrlng van ecn watef3cþp om tot ccn
aanbcvellng voor deze benocmlng tc komcn. Dc aanbcvellng zll. vlr Gcde¡rtccrde Statcn van
Zuld-Holland, near dc M¡nlstcr van Infrastructuur cn Mllleu worden gestuurd.

In uw vcrgadcring van 29 septembcr 2016 heeft u een Vcrtrouwenscommissie ingesteld om de
vooròercldlngen voor dc aanbevellng van benocming van een nleuwe d[kgraaf te statttn. Dazê
commlssle bestaat ult de heren Klok, Komc, Sðs (voofzitter), Stchouwcr ên Trouw. Dc commÊs¡ê
hcell zlch lðten b¡jstaan door dc sccrctarisdlrcctcur, de heer Van Vl¡ct, als ambtclfk sccr:trrls van
de Vertrouwenscomm¡ss¡e en ecn cxtcrn bureau om hct vúcrvingsprocGs tc hgclclden.
In uw vergadcrlng van 13 decembcr 2016 hccft u de proflelschets dljkgraaf waterschaP llollandse
Dclta vastgcsteld.
De Vertrouwenscommissle stelt u unaniem en met gcnocgcn voor om m¿vrouw lr. I.G.M. dc Bondt
¡an te bcvclen biJ de Mlnlster van Infrastructuur en Mllieu - via Gcdcguteerdc Statcn van ZuldHolland - voor benocming als dljkgraaf ven watcrschap Hollandsc D€lta mct lngang van I jull

20L7.
Overwcglngcn voordrrcht Vertrouwcnscommisslc:
De Vcrtrouwcn¡cornrnlssþ constatÊGrt dat mevrcuw De Bondt ln n¡ime mate voldoet aan de
proflclschets van dijkgraaf van waterschap Hollandsc Delta en de elsen dic daarln opgenomen zlrn,
Oc Ve¡trouwenscommlsCe stelt vast dat met mevrouw De Bondt waterschap Hollandse Dclta ecn
ervarrn bestuurster als diJkgraaf krfgt. Mcvrouw De Eondt zal met kennls vtn Êî rfflnitelt voor
het werkveld van hct waterschap naar verwachtlng vân de Vertrouwenscommisslc cen
aansprekend, herkenbaar, vooruitstrevend en gezien bocabeeld vormen voor orglnlsatic cn
bestuur en de omgevlng van het waterschap, zowel lokaal, reglonaal als lanclelfk. Ðc
Vertrouwcnscommlssic onderctalnt de voordracht ven hðrtê en zal die gååmê nader ter
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vergad€ring toellchten. ¡n de b$agc doet zij uitgebrelder verslag van haar werþaamheden en
bevlndlngcn.

Onvercnlgban functles of ncvenfu nctics :
Dc Vertrouwenscommlssie heeft geconstatrcrd mevrouw Dc Bondt gGrn onvcrênlgberê functlcs
vcrvult mct dlc van dlJkgraaf van hct waterschap.

a. tlrlco'¡
Indien de Verenigde Vergaderlng zlch nlet ln meerderhcld schaart achter de aanbevellng van de
Vcrtrouuvefiscommisslc zal een nieuwê aanbevellng moctên worden voorbercid.

5. tlnrncllL ¡?.ct

n

N¡et van tocpasslng.

6.

¡arænala

rp.ct

rr

Nlet van tocpasslng.

,.

turldbcl¡e

rgacbn

De grondsleg voor da bcnocmingsprpccdurr voor dijkgrarf, llgt ln dc artikclcn ¡16 tot cn mct 50
van de Waterschaps-wct. Indlcn de Verenlgdc Vcrgaderlng stemmlng verlangt over de aanbcvellng
ges<ñledt dczc overcenkomstlg het bepaalde In de Water:drapswet.

a. Duutz.mh.ldlrp¡cnrn
Nict v¡n tocp¡sslng.

t,

Gommunlcrtlevr

aelo

(ln-rr ubrn)

Van de aanbcvellng ls rceds een persberlcht versctìêncn op t7 fcbruari 2017 en wordt tevcns
melding gemaaK ln het W-Berlcht dat naar aanleiding van de W van 30 måart 2017 wordt
opgestcld en Eepubllceetd op dc wcöslte van het watcrschap.
Zodra de benoemlng van de nleuwe dfkgraaf door de Kroon ecn lelt ls, zal hicrcvcr communlcatie

plaatsvlndcn.

Nlet van tocpasslrç.

11. W¡rr.v.ñ ¡¡bllanur
a Intranct/3hffipolnt
a Intcrnct
12. Yeidon¡mprf/ pÞdu¡t
Na beslultvorm¡ng door uw vergadering wordt de aanbcvaling via Gedeputccrdc Statln van ZuidHolland - aan de Mlnlster van lnfrastructuur ên Mil¡cu - aangebodcn, Dc gcdcputeerde hccft
vezocht om ecn kcnnismakingsgesprek met de te benoemen kandldaat,
Na bcnocming door dc Kroon wordt de nlcuwc dflkgraaf beêdigd door de Commlssarls der Koning.

13. tvrlurth
Niet van toepasslng
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