
 

Memo 
 

DATUM ONDERWERP AAN VAN 

26 juni 2019 Aanwijzing voorzitter en lid 

dagelijks bestuur. 

Algemeen bestuur Maarten van Helden 

AFSCHRIFT    

    

Nieuw dagelijks bestuur 

Na de waterschapsverkiezing dit voorjaar moeten in het algemeen bestuur van GBLT opnieuw vijf 

bestuurders aantreden met een nieuw mandaat. Aan de deelnemende waterschappen is gevraagd om 

schriftelijk kenbaar te maken welk collegelid hen zal vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van 

GBLT gedurende de komende bestuursperiode. Ook is gevraagd naar de naam van de vaste vervanger. 

 

De eerste vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling zal zijn 10 juli 2019. In die 

vergadering zal het algemeen bestuur een nieuwe voorzitter kiezen uit de kring van de vijf nieuw 

aangetreden waterschapsbestuurders. De voorzitter algemeen bestuur is tevens voorzitter dagelijks 

bestuur. Naast de voorzitter zal ook een lid dagelijks bestuur aangewezen worden, eveneens uit de kring 

van de waterschappen. Dit nieuwe lid van het dagelijks bestuur wordt automatisch de vervanger van de 

voorzitter, omdat de vervanger eveneens uit de kring van de waterschappen afkomstig moet zijn. 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2019 is een ordevoorstel aanvaard. Hiermee 

werd besloten de werkwijze en de profielschets uit 2016 opnieuw te gebruiken. Deze zijn toegevoegd. 

 

Ter vergadering blijkt welke leden van het algemeen bestuur kandideren als voorzitter en als lid van het 

dagelijks bestuur. De aanwijzing van de nieuwe voorzitter zal plaatsvinden onder leiding van de heer van 

Amerongen. Hij is op dit moment het enige lid van het dagelijks bestuur met een volledig mandaat. Na 

de verkiezing neemt de nieuwe voorzitter (of zijn nieuwe vervanger) het stokje over. 

 

De aanwijzing vindt plaats in een besloten deel van de vergadering. 

 

Tot zover over de orde. 

 

Een extra vergadering dagelijks bestuur, aansluitend op 10 juli. 

Het nieuw aangewezen dagelijks bestuur zal diezelfde dag nog bijeenkomen in een extra vergadering 

van het dagelijks bestuur, dus van 12.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten voor die posities zijn bij 

dezen verzocht om in hun agenda rekening te houden met de extra vergadering. 

 

De vergadering van het dagelijks bestuur op 26 juni beschikte niet over voldoende quorum. Aan KokxDe 

Voogd is advies gevraagd over de geldigheid van de besluiten van een dagelijks bestuur in deze situatie. 

Dit advies is eveneens ter informatie toegevoegd. De voorgenomen besluiten uit de vergadering van 26 

juni worden opnieuw aangeboden aan het nieuwe dagelijks bestuur voor bevestiging. Deze besluitenlijst 

treft u aan bij de verslagen. Het merendeel van die besluiten is ook aangeboden aan het algemeen 

bestuur in de een of andere vorm. Qua leestijd is dat niet erg bezwaarlijk. 


