
Algemeen bestuur

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR

27 maart 2019 11 maart 2019 directie directie

AGENDAPUNT ONDERWERP VERTROUWELIJK J/N

Orde voor de verkiezing voorzitter / lid dagelijks bestuur. Nee

Voorstel
Het algemeen bestuur 

 neemt kennis van de voorgenomen procedure in de vergadering van juni 2019 met betrekking tot verkiezing van een 
voorzitter en een lid dagelijks bestuur

 Besluit om de eerder vastgestelde profielschets bestuur van GBLT opnieuw te benutten voor de komende 
bestuursperiode.

Samenvatting
Door de komende verkiezingen van 20-maart verliezen alle bestuurders in de waterschappen hun mandaat. De vorming van 
colleges van dijkgraven en heemraden zal nog niet zijn afgerond op 27 maart 2019, wanneer het algemeen bestuur van GBLT 
vergadert. De verkiezing van een voorzitter GBLT en de verkiezing van een nieuw lid dagelijks bestuur zal dus plaatsvinden in 
de juni vergadering. Bekend is dat in ieder geval de heer Maenhout niet herverkozen kan worden. De heer Van Amerongen 
behoudt zijn bestaande mandaat tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

GBLT beschikt over een procedure voor de verkiezing van een voorzitter (algemeen bestuur én dagelijks bestuur) en over een 
profielschets bestuur. Beide dateren van 2016. Voorgesteld wordt om beide documenten opnieuw te gebruiken in de juni 
vergadering.

Voorbesproken
Dit ordevoorstel is voorbesproken met de voorzitter.

Behandelen in vergadering d.d. 27 maart 2019.

Toelichting
Zie bijlagen.

Personele consequenties
De verkiezing heeft geen consequenties voor ambtelijk personeel.

Financiële consequenties
Geen. De bestuurders ontvangen geen vergoeding.



ONDERWERP

Orde voor de verkiezing voorzitter / lid dagelijks bestuur.
DATUM

27 maart 2019

Juridische consequenties
Rechtmatige verkiezing van een dagelijks bestuur en van de voorzitter is belangrijk, ook voor de rechtsgeldigheid van de 
besluiten en de houdbaarheid daarvan bij bezwaar en beroep.

I&A consequenties 
Geen. 

Communicatie consequenties 
Na de juni vergadering zal de samenstelling van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur gecommuniceerd worden op de 
website van GBLT. Daarbij wordt ook de portefeuilleverdeling genoemd. Deze kan ingevuld worden in de eerstvolgende 
vergadering van het dagelijks bestuur. 
Wanneer alle bestuurders beschikbaar zijn, zal in de juni vergadering ook een foto moment worden opgenomen.

Publicatie
(Digitale) publicatie in officiële bekendmakingen van de samenstelling van het bestuur is niet vereist.

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s
Geen.

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s 
De verkiezing van een voorzitter en een lid dagelijks bestuur vindt plaats in een vertrouwelijk deel van de vergadering.

Resultaten en evaluatie
Dat is aan de kiezer.

Bijlagen
Procedure aanwijzing voorzitter
Profielschets bestuur GBLT


