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Geachte leden,

1. Inleiding
In de verenigde vergadering van 8 januari volgt volgens het provinciaal reglement de
benoeming van de leden van het college. Daartoe zijn voor de verenigde vergadering van 8
januari geagendeerd:
agendapunt 5: Beschouwingen n.a.v. de bestuursverkiezing en collegeformatie
agendapunt 6: Vaststellen aantal leden college
agendapunt 7: Benoemen stembureau t.b.v. schriftelijke stemming
agendapunt 8: Benoeming leden college
Onderstaande notitie (agendapunt 5) schetst kort het proces dat is doorlopen n.a.v. de
bestuursverkiezing. De gedachte is voorts ter vergadering inhoudelijk te beschouwen over
(verkiezingsuitslag en) collegevorming.

2. Proces bestuursverkiezing
In de periode van 13 tot en met 25 november, 12.00 uur, 2008, zijn reguliere schriftelijke
verkiezingen gehouden voor de categorie Ingezetenen. Op 2 december 2008 is de uitslag van
de bestuursverkiezing 2008 definitief vastgesteld in een openbare zitting van het stembureau
om 10.00 uur. De bestuursverkiezingen alsmede het verkrijgen van de definitieve uitslag zijn
tijdig en zonder onregelmatigheden verlopen. De voorzitter van het stembureau heeft de 21
verkozen kandidaten voor deze categorie benoemd en hen daarover bij aangetekende brief
van 2 december op de hoogte gesteld. Tevens zijn de 9 vertegenwoordigers in het algemeen
bestuur voor de categorieën Bedrijven, Ongebouwd en Natuurterreinen benoemd door
respectievelijk de Kamers van Koophandel en Fabrieken Rotterdam en Haaglanden, de Landen Tuinbouworganisatie Noord en het Bosschap. Alle benoemde personen hebben hun
benoeming voorts tijdig aanvaard. Zij zijn vervolgens op 17 december 2008 door de
verenigde vergadering toegelaten als lid van de verenigde vergadering, op basis van het aan
de verenigde vergadering voorafgaande onderzoek van de commissie geloofsbrieven.

Na de bestuursverkiezing is de zetelverdeling in het algemeen
Categorie
Belangengroepering
Bedrijven
Ongebouwd
Natuurterreinen
Ingezetenen
VVD
PvdA
Water Natuurlijk
CDA
SGP
DWLK: Helder als water
ChristenUnie
Stichting Krimpenerwaard op de Kaart

bestuur als volgt:
Aantal zetels
5
3
1
4
4
4
3
2
2
1
1

3. Proces collegevorming
Op de dag van vaststelling van de verkiezingsuitslag, 2 december 2008, zijn om 19.30 uur
bijeengekomen de vertegenwoordigers van de belangengroeperingen uit de categorie
Ingezetenen en de vertegenwoordigers van de andere categorieën. Dit om het proces van
collegevorming te bespreken. Afgesproken werd dat dit proces zou worden geïnitieerd door
de grootste fractie uit de nieuwe verenigde vergadering, zijnde de categorie Bedrijven met
vijf zetels, vertegenwoordigd door de heer J.C. van Duin. Afgesproken werd voorts dat de
heren Van Duin en T. van der Klugt namens hun fractie besprekingen zouden voeren met de
individuele gevormde fracties en/of samenwerkingsverbanden, met het oog op de
coalitievorming. Deze gesprekken zijn gehouden op 8 en 10/11 december 2008. Op 15
december jl. om 20.00 uur is vervolgens een plenaire bijeenkomst gehouden.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters
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Geachte leden,

Het Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard bepaalt (bij wijzigingsbesluit van Provinciale Staten van
30 januari 2008) in artikel 11, eerste lid, dat het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter
en ten hoogste vijf andere leden. Voorgesteld wordt om met het oog op benoeming van de
leden van het college in de verenigde vergadering van 8 januari 2009 te besluiten over het
aantal hoogheemraden. Gedacht kan daarbij worden aan 4 of 5 of eventueel 3
hoogheemraden.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters
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Geachte leden,

Voor een zorgvuldige besluitvorming over de benoeming van de leden van het college dient,
nadat het aantal te benoemen hoogheemraden is vastgesteld, te worden bepaald in welke
volgorde de (schriftelijke) stemmingen plaatsvinden. Aan uw vergadering wordt voorgesteld
eerst de stemmingen te houden voor de benoeming voor de zetel of zetels voor de
categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven gezamenlijk en vervolgens de
stemmingen voor de zetels voor de categorie ingezetenen. Ten behoeve van de stemmingen
spreken de fractievoorzitters of categorievertegenwoordigers de naam van hun kandidaat of
kandidaten uit aan de voorzitter, die daarvan mededeling doet aan de verenigde vergadering.
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de wet regelt dat minimaal één lid voor het
dagelijks bestuur een vertegenwoordiger is van de categorieën ongebouwd, natuurterreinen
of bedrijven; de wetgever stelt geen maximum aan dit aantal. Ook is het wettelijk toegestaan
om een collegelid van buiten het algemeen bestuur te benoemen; hiertoe dienen
gedeputeerde staten ontheffing te verlenen.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters
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