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Eindtermijn

A-Openbaar

Onderwerp:
Benoeming dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta

Publiekssamenvatting :

Per 1 juli 20'17 gaat de dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta, de heer J.M. (Jan) Geluk
met pensioen. Voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf heefr het waterschap na een

sollicitatieprocedure mevrouw l.G.M. (lngrid) de Bondt aanbevolen. ln de Waterschapswet staat
dat deze aanbeveling van het waterschap naar de provincie moet worden gestuurd, waarna de
provincie deze, vergezeld van hun beschouwingen, aan de Minister van lnfrastructuur en Milieu
stuurt. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de brief aan de minister vastgesteld waarmee de
aanbeveling wordt doorgestuurd.

Advies
'1. Kennis te nemen van de aanbeveling van de Verenigde Vergadering van het Waterschap

Hollandse Delta om mevrouw l.G.M. de Bondt te benoemen tot dijkgraaf
2. De brief aan de Minister van lnfrastructuur en Milieu vast te stellen waarmee de

aanbeveling van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta wordt
doorgezonden

3. Brief vast te stellen met doorhalingen ter publicatie over de benoeming van de dijkgraaf
Waterschap Hollandse Delta

4. Publiekssamenvatting vast te stellen over de benoemíng van de dijkgraaf Waterschap

Hollandse Delta

Besluit GS:
vastgesteld met de aanvulling dat een gesprek met de kandidaat is gevoerd en na venrvijdering
van de laatste zin uit de brief mbt het huisadres.
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Bijlagen:

Brief aan de minister l&M mbt benoeming dijkgraaf Hollandse Delta.docx

Brief met doorhalingen ter publicatie m.b.t. benoeming dijkgraaf Hollandse Delta

Aanbiedingsbrief van waterschap 50001 12979 32384

Besluit Verenigde Vergadering 50001 12979 32385

Verslag vertrouwenscommissie 50001 12979 32386
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I Toelichting voor het College

De huidige dijkgraaf van het Waterschap Hollandse Delta, Jan Geluk, heeft aangegeven dat hij

vanaf 1 juli 2O17 met pensioen wil gaan.

Het waterschap heefi, conform de in de Waterschapswet voorgeschreven procedure, een
vertrouwenscommissie benoemd om de aanbeveling voor een nieuwe dijkgraaf voor te bereiden.
De aanbeveling van de Vertrouwenscommissie is op 30 maarl2017 door de Verenigde
Vergadering (Algemeen Bestuur) van het Waterschap overgenomen. Conform de voorgeschreven
procedure is de aanbeveling doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten

sturen de aanbeveling 'vergezeld van hun beschouwingen' aan de Minister van lnfrastructuur en

Milieu.

Op 5 april 2017 hebben de heren Janssen en Smit een gesprek gehad met de aanbevolen
kandidaat, mevrouw l.G.M. de Bondt.

Met bijgevoegde brief wordt de aanbeveling doorgestuurd naar de Minister. Benoeming van de
nieuwe dijkgraaf zal plaatsvinden bij Koninklijk Besluit. Daarna zal de Commissaris van de Koning
de nieuwe dijkgraaf beëdigen.

Juridisch kader:

De procedure voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf vindt plaats volgens de in de
Waterschapswet beschreven procedure.

Het waterschap heeft de aanbeveling en het besluit van de Verenigde Vergadering openbaar op
haar website geplaatst. Geheimhouding van de naam van de kandidaat is derhalve niet aan de
orde. Voor het woonadres van de kandidaat wordt afgezien van actieve openbaarheid. ln het
geval van een Wob-verzoek worden dergelijke gegevens ook onleesbaar gemaakt.

2 Proces

Zie onder 1

3 Communicatiestrategie

Volstaan wordt met openbaarmaking op de website van de provincie.
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