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A.B. 21/56 
 
Onderwerp: Aanwijzing lid van het Dagelijks Bestuur SVHW  
 
Inleiding 
Op 23 september 2021 heeft u per e-mail een notitie ontvangen met daarin het verzoek om de heer H. 
van der Drift, heemraad van het waterschap Hollandse Delta, aan te wijzen als lid van het Dagelijks 
Bestuur SVHW. Het Dagelijks Bestuur SVHW heeft hierbij voorgesteld om - gelet op het vergaderschema 
- deze aanwijzing in eerste instantie via een stemming per e-mail te laten plaatsvinden en de 
aanwijzing vervolgens te bekrachtigen in uw vergadering op 17 november 2021. 
 
Aangezien de voorgestelde aanwijzingsprocedure afweek van de gebruikelijke, heeft het Dagelijks 
Bestuur u in de gelegenheid gesteld om hier bezwaar tegen te maken. U kon dit uiterlijk 8 oktober 
2021 kenbaar te maken bij de directiesecretaresse Jolanda Manse. Hierbij is aangegeven dat, indien 
één of meerdere leden van het Algemeen Bestuur bezwaar zouden hebben, het aanwijzingsproces dan 
met een stemming in de Algemeen Bestuur vergadering op 17 november 2021 zou plaatsvinden. 
Ditzelfde zou gelden indien er tegenkandidaten zouden werden gesteld. 
 
In de bijlagen treft u aan: 
 

• Besluit Algemeen Bestuur SVHW: Aanwijzing lid Dagelijks Bestuur SVHW (A.B. 21/57)  
 
Gewenste behandeling 
U wordt verzocht om de heer H. van der Drift aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur SVHW. 

 
Toelichting 
Op maandag 11 oktober 2021 bent u per e-mail geïnformeerd, dat: 
 

• Op vrijdag (8 oktober) 12 van de 13 gemeentelijke deelnemers (WSHD heeft zich onthouden 
van een reactie) hadden ingestemd met de voorgestelde aanwijzing van de heer H. van der 
Drift (WSHD) als lid van het Dagelijks Bestuur van SVHW; 

• Met deze “opkomst” was voldaan aan het quorumvereiste (minimaal 9 deelnemers); 
• Er geen tegenkandidaten waren gesteld en geen bezwaren tegen de gehanteerde procedure 

naar voren waren gebracht; 
• U hiermee, conform het gestelde in de eerder aan u verstrekte notitie “Aanwijzing lid van het 

Dagelijks Bestuur” d.d. 23 september 2021, de heer H. van der Drift had aangewezen als lid 
van het Dagelijks Bestuur; 

• De formele bekrachtiging zou plaatsvinden in uw overleg op 17 november 2021. 
 
Overig 
n.v.t. 
 
Klaaswaal, 17 november 2021 


