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A.B. 21/38 

 

 

Onderwerp: Aanwijzing lid van het Dagelijks Bestuur  

 

Inleiding 

Op 14 april bent geïnformeerd over het aftreden van de heemraden van het waterschap Hollandse 

Delta (WSHD), waardoor zij ingevolge van Artikel 6 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 

2015 geen lid meer waren van het Algemeen Bestuur (AB) SVHW en de heer J.L van Driel ingevolge van 

Artikel 10 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 ook geen lid meer was van het 

Dagelijks Bestuur (DB) SVHW. Deze opengevallen vacature dient ingevuld te worden. 

 

Inmiddels heeft WSHD twee nieuwe leden voor het AB SVHW aangewezen, waardoor dit wederom 

compleet is. Het AB SVHW dient conform artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 

nu een nieuw lid van het DB-SVHW aan te wijzen.  

 

In de bijlage treft u aan: 

 

 Het Algemeen Bestuur besluit: Aanwijzing lid van het Dagelijks Bestuur  (A.B. 21/39) 

 

Gewenste behandeling 

U wordt verzocht om: 

 

1. De heer E.A. Struik, Heemraad van waterschap Hollandse Delta, aan te wijzen als lid van het DB 

SVHW. 

 

Toelichting 

Na het aftreden van de heemraden WSHD ontstonden er vacatures in het AB (2x) en in het DB (1x) van 

SVHW. Aangezien er vanwege collegevorming niet direct nieuwe AB-leden door WSHD werden 

aangewezen, kon u in uw vergadering van 14 april jl. ingevolge Artikel 10 lid 4 van de 

Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 geen nieuw DB-lid aanwijzen, aangezien het AB SVHW niet 

compleet bezet was. 

 

Inmiddels heeft WSHD nieuwe leden voor AB SVHW aangewezen, waardoor het AB SVHW weer voltallig 

is. Daarom kunt u nu vanuit u midden een nieuw DB-lid SVHW aanwijzen. Conform  Artikel 10 lid 4 van 

de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 dient dit zo spoedig mogelijk plaats te vinden. 

 

Al jarenlang bestaat binnen SVHW de “herenafspraak” dat er één positie binnen het DB SVHW wordt 

vervuld door WSHD als grootste deelnemer. Vandaar dat het DB SVHW de heer E.A. Struik, heemraad 

WSHD, voordraagt als lid van het DB SVHW. De heer Struik is geen onbekende voor SVHW. In de vorige 

collegeperiode van WSHD, was hij namens WSHD lid van het AB SVHW. 

 

Voor de goede orde informeert het DB SVHW u, dat het mogelijk is om tegenkandidaten te stellen. U 

wordt in dit geval verzocht om uw kandidatuur uiterlijk 28 juni 2021 kenbaar te maken bij de 

Voorzitter, de heer P.J. van Leenen. Het DB SVHW realiseert zich, dat dit een korte tijdslijn is. Maar gelet 

op het vergaderschema zijn er geen echte andere mogelijkheden. 
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Overig 

Het huidige college van WSHD is een tijdelijk college in afwachting van het aantreden van een interim 

college, dat tot aan het einde van de collegeperiode (maart 2023) blijft functioneren. Hierdoor is 

eventueel mogelijk dat u op een later moment opnieuw een DB-lid dient aan te wijzen, indien het 

aantreden van het interim college WSHD gepaard gaat met het aanwijzen van nieuwe AB-leden. 

 

Klaaswaal, 30 juni 2021 


