Reglement kandidatenstelling 2023
Ten behoeve van het opstellen van de lijst “Water, Wonen en Natuur“ van het
Waterschap Zuiderzeeland voor de verkiezingen op 15 maart 2023.
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.
3. De kandidatencommissie kiest uit haar
plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.
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4. De kandidatencommissie wordt door de secretaris van WWN ondersteunt bij
organisatorische en administratieve zaken, zoals de planning van het overleg met
de kandidaten en de uitnodiging van de kandidaten. Hij/zij neemt geen deel aan
het overleg van de kandidatencommissie met de kandidaten.
5. 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 van de kandidatencommissie 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
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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 aanmeldingsprocedure
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting ‘Water, Wonen en Natuur’ maakt tijdig, bekend dat,
ter vertegenwoordiging van de lijst ‘Water, Wonen en Natuur’, kandidaatbestuurders 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
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
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werkdagen
na
sluitingsdatum
van
de
kandidaatstellingsperiode door
de secretaris van WWN naar de betreffende
kandidaat een ontvangstbevestiging gestuurd. Voor het reglement en profiel
kandidaatstelling wordt verwezen naar de website van WWN. De interne
bereidverklaring wordt meegestuurd ter kennisname.
4. De secretaris van WWN
beoordeelt of de ontvangen kandidaatstelling de
gevraagde informatie bevat stelt de kandidaat onverwijld in kennis van eventuele
onvolkomenheden. De secretaris verzoekt de kandidaat ontbrekende of onjuiste
gegevens vóór de sluiting van de kandidaatstellingsperiode in te dienen.
5. De kandidatencommissie bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor een
gesprek.
6. Het bestuur kan een VOG-verklaring vragen van kandidaten.
Het aanwijzen van de lijsttrekker
Artikel 4
1. Het bestuur peilt de belangstelling in de fractie voor de rol van lijsttrekker en/of
gaat op zoek naar een geschikte lijsttrekker.
2. Het bestuur besluit zo mogelijk vóór 1 september 2022 wie de lijstrekker van
WWN wordt.
De kandidaatstellingsprocedure
Artikel 5
1. De kandidatencommissie draagt zorg voor het beoordelen van de schriftelijke
aanmeldingen, de selectie van kandidaten die uitgenodigd worden voor een
gesprek, het voeren van gesprekken met kandidaten, het beoordelen van de
kandidaten op basis van het door het bestuur vastgestelde “Profiel kandidaten en
afwegingskader lijst WWN 2023” en de controle van de legitimatie Zij gaat ook na
of er sprake zou kunnen zijn van belangverstrengeling en of integriteitszaken uit
het verleden van invloed kunnen zijn op de kandidaatstelling.

2. De kandidatencommissie vraagt voordat de gesprekken beginnen aan de
lijstrekker advies over zijn visie op de nieuw te vormen fractie.
3. De kandidatencommissie stelt na afronding van de gesprekken met de kandidaten
en de beoordeling van de kandidaatstellingen een advieslijst op basis van het
“Profiel kandidaten en afwegingskader lijst WWN 2023”.
4. De kandidatencommissie bericht de kandidaten over hun plek op de advieslijst en
vraagt of zij die plek accepteren of zich terugtrekken c.q. formeel bezwaar gaan
maken tegen hun plaatsing op de lijst.
5. Door de kandidatencommissie wordt een document opgesteld waarin de gevolgde
werkwijze en algemene afwegingen die tot de advieslijst hebben geleid worden
beschreven in relatie tot het Profiel kandidaten WWN. Dit advies gaat vergezeld
van de volledige lijst van ontvangen kandidaturen naar het bestuur van de
stichting.
6. In een mondeling overleg tussen de kandidaatstellingscommissie en het bestuur
wordt de advieslijst en het toelichtende document besproken. Het bestuur
beschouwt het advieslijst als een zeer zwaar wegend advies, maar het bestuur
kan in uitzonderlijke gevallen van het advies afwijken.
7. Het bestuur stelt de kandidatenlijst vast.
8. Het bestuur van de stichting maakt het advies bekend aan de kandidaten en alle
organisaties die bij ‘Water, Wonen en Natuur’ zijn betrokken. Zij kunnen binnen
twee weken na de bekendmaking bezwaren indienen bij het bestuur.
9. Het bestuur legt eventuele bezwaren voor aan een vooraf ingestelde
bezwarencommissie. De bezwarencommissie heeft als doel het tijdig afhandelen
van de bezwaren die zijn binnengekomen tegen het voornemen van het bestuur
om de kandidatenlijst vast te stellen. De bezwarencommissie wordt gevormd uit
onafhankelijke en onpartijdige personen die geen zitting hebben in het bestuur
van de stichting of de kandidatencommissie. De bezwarencommissie toetst de
bezwaren aan het profiel van de kandidaten en de correcte navolging van de
vastgestelde procedures. De bezwarencommissie kan de kandidatencommissie ter
zake van de bezwaren horen. Het bestuur beslist alleen en in laatste instantie,
gehoord hebbende het advies van de bezwarencommissie.
10. De kandidatencommissie en de bezwarencommissie worden gedechargeerd.
11. De beslissing van het bestuur als bedoeld in lid 8 wordt genomen binnen twee
weken na afloop van de bezwaartermijn. Het bestuur is bevoegd haar
beslistermijn met maximaal 2 keer 2 weken te verlengen.
12. Het bestuur stelt zo spoedig als mogelijk doch uiterlijk 15 december 2022 de
definitieve lijst van kandidaten vast.
Lelystad, 12 mei 2022

