
Reglement kandidatenstelling 2019  

             
 
Ten behoeve van het opstellen van de lijst “Water, Wonen en Natuur“ 
van het Waterschap Zuiderzeeland voor de verkiezingen op 20 maart 

2019. 
 
 

De kandidatencommissie 

Artikel 1 

1. Voor het treffen van alle nodige maatregelen voor de organisatie, voorbereiding en 

democratische uitvoering van de procedure voor de benoeming van kandidaat-

bestuursleden voor het Waterschap Zuiderzeeland, wordt door het bestuur van de 

stichting ‘Water, Wonen en Natuur’ een kandidatencommissie ingesteld. 

2. De kandidatencommissie bestaat uit 3 leden; 

- één lid is afkomstig uit de in Flevoland werkzame natuur- en milieuorganisaties   

- één lid is afkomstig uit de Flevolandse woningcorporaties en  

- één lid is afkomstig uit de bestaande fractie ‘Water, Wonen en Natuur’. 

Ingeval de natuur- en milieuorganisaties en/of woningcorporaties geen kandidaten 

aanleveren, wijst het bestuur de leden aan. Het bestuur kan de kandidatencommissie 

uitbreiden tot maximaal 5 leden. 

3. De kandidatencommissie kiest uit haar midden een voorzitter, een 

plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.  

4. Potentiële kandidaten voor verkiezing of benoeming in het waterschapsbestuur van 

Zuiderzeeland kunnen geen deel uitmaken van de kandidatencommissie. 

 

Werkwijze van de kandidatencommissie 

Artikel 2 

1. De secretaris bereidt de vergaderingen van de kandidatencommissie voor en stelt 

de agenda op. 

2. De kandidatencommissie kan besluiten nemen indien een meerderheid van de 

leden aanwezig is en deelneemt aan de beraadslagingen.  

3. De besluiten van de kandidatencommissie worden genomen bij absolute 

meerderheid van stemmen 

4. De beraadslagingen van de kandidatencommissie en alle met de werkzaamheden 

van de kandidatencommissie verband houdende schriftelijke en digitale documenten 

hebben een vertrouwelijk karakter.  

 

De kandidaatstellingsprocedure 

Artikel 3 

1. Het bestuur van de stichting ‘Water, Wonen en Natuur’ maakt tijdig, ondermeer 

door het adverteren in regionale gratis huis-aan-huis bladen, bekend dat, ter 

vertegenwoordiging van de lijst ‘Water, Wonen en Natuur’, kandidaat-bestuurders 

gezocht worden voor het Algemeen Bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland. 

2. De kandidaatstelling dient gepaard te gaan met vermelding van:  

- naam, adres, woonplaats, geboortedatum  

- een motivatie waarom men zich kandidaat stelt en  

- inzicht te geven in opleiding en bestuurlijke ervaring 

- een kopie van een geldig legitimatiebewijs 



3. Na de ontvangst van een kandidaatstelling wordt zo spoedig mogelijk maar in 

ieder geval binnen vijf werkdagen na sluitingsdatum van de 

kandidaatstellingsperiode, door of namens de secretaris naar de betreffende 

kandidaat een ontvangstbevestiging gestuurd. 

4. De kandidatencommissie beoordeelt of de ontvangen kandidaatstelling aan de 

gestelde eisen voldoet en stelt de kandidaat onverwijld in kennis van eventuele 

onvolkomenheden. De kandidatencommissie verzoekt de kandidaat ontbrekende of 

onjuiste gegevens vóór de sluiting van de kandidaatstellingsperiode in te dienen.  

5. De kandidatencommissie kan kandidaten uitnodigen voor een gesprek.  

6. Bestuur kan een VOG-verklaring vragen van kandidaten. 

 

De benoemingsprocedure 

Artikel 4 

1. De kandidatencommissie draagt zorg voor het voorbereiden en het volgen van de 

procedure, het onderzoek naar de kandidaatstellingen, de controle van de legitimatie, 

het horen en beoordelen van de kandidaten.  

2. De kandidatencommissie stelt, na afronding van de gesprekken met de kandidaten 

en de beoordeling van de kandidaatstellingen, een advies op voor het formuleren van 

een officiële kandidatenlijst van ‘Water, Wonen en Natuur’. Dit advies gaat, vergezeld 

van de volledige lijst van ontvangen kandidaturen, naar het bestuur van de stichting. 

3. Het bestuur van de stichting maakt het advies bekend aan de bestuurskandidaten 

en alle organisaties die bij ‘Water, Wonen en Natuur’ zijn betrokken. Zij kunnen 

binnen twee weken na de bekendmaking bezwaren indienen bij het bestuur. 

4. Het bestuur beslist alleen en in laatste instantie. Zij kan de kandidatencommissie, 

terzake van haar beslissing horen. 

5. De beslissing van het bestuur als bedoeld in lid 4 wordt genomen binnen twee 

weken na afloop van de bezwaartermijn. Het bestuur is bevoegd haar beslistermijn 

met maximaal 2 keer 2 weken te verlengen. 

6.Het bestuur stelt zo spoedig als mogelijk doch uiterlijk 15 december 2018 de 

definitieve lijst van kandidaten vast. 

 

 

Almere, 22 mei 2018 

 


