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CDH 25 augustus 2020 terugkoppeling 
 
 
In de vergadering van 25 augustus 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
De besluiten uit de vorige CDH-vergadering, d.d. 4 augustus 2020, waarbij het quorum ontbrak, 
worden in deze CDH-vergadering bekrachtigd.  
 

Voorstel: Aanstelling nieuwe leden van de gezamenlijke 

adviescommissie Awb met Waterschap Hollandse Delta 

Besluit 
- In te stemmen met het ontslag van twee commissieleden / vervangend voorzitters van de 

gezamenlijke adviescommissie Awb met Waterschap Hollandse Delta. 
- In te stemmen met het aanstellen van twee nieuwe commissieleden / vervangend voorzitters 

voor een termijn van vier jaar. 
Context 
De behandeling van bezwaarschriften is opgedragen aan een onafhankelijke commissie die advies 
uitbrengt aan het bestuur. Deze adviescommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb) adviseert 
desgevraagd ook over ingekomen klaagschriften. In de Verordening behandeling bezwaren en 
klachten voor Waterschap Rivierenland is de wijze van benoeming en de werkwijze van de commissie 
vastgelegd. De adviescommissie Awb behandelt geen bezwaren op fiscaal en rechtspositioneel 
gebied.  
 
De bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter(s) leden van de 
adviescommissies liggen bij het Algemeen Bestuur.  
 
De opvolging vanwege het vertrek van twee commissieleden is afgestemd met Waterschap 
Hollandse Delta en de adviescommissie. Via een gezamenlijke geplaatste vacature is gezocht naar 
geschikte kandidaten.  
Uit de gesprekken (en na overleg met een aantal commissieleden van de huidige 
bezwarencommissie) kwamen twee geschikte kandidaten naar voren.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 

Verantwoording 
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 25 augustus 2020. Het is een vertaling van de besluiten en 
heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst van de 
vergadering in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk 
mogelijk actief te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. 
 
Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De 
bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar één van de 
bestuursadviseurs van het waterschap. 
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