
 
 

 
 

Bepalingen uit de Waterschapswet 
 
Artikel 23: 
1.  De zittingsduur van het algemeen bestuur is vier jaar. 
2. De leden van het algemeen bestuur treden tegelijk af met ingang van de donderdag in de 

periode van 2 tot en met 8 januari. 
 

Artikel 32:  
1. De leden van het algemeen bestuur maken openbaar welke andere functies dan het 
      lidmaatschap van het algemeen bestuur zij vervullen. 
2. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het eerste lid 

bedoelde functies op de secretarie van het waterschap. 
 

Artikel 35: 
1. De vergadering van het algemeen bestuur wordt in het openbaar gehouden. 
2. De deuren worden gesloten, wanneer tenminste een vijfde van het aantal leden dat 
     de presentielijst heeft ondertekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig 
     oordeelt. 
3. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden 
      vergaderd. 
4. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat 
      niet openbaar wordt gemaakt tenzij het algemeen bestuur anders beslist. 
 
Artikel 36: 
In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagt of besloten over: 
a. de toelating van nieuwe leden; 
b. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de rekening; 
c. de invoering, wijziging en afschaffing van een waterschapsbelasting; en 
d. de benoeming en het ontslag van leden van het dagelijks bestuur met uitzondering van de 

voorzitter. 
 
Artikel 37: 
1. Het algemeen bestuur kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, geheimhouding opleggen omtrent het in een besloten vergadering 
behandelde en omtrent de inhoud van stukken die aan de vergadering worden overgelegd. 
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die 
vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt zowel door hen die bij de behandeling 
tegenwoordig waren, als door hen die op andere wijze van het behandelde of van de stukken 
kennis nemen, in acht genomen totdat het algemeen bestuur haar opheft. 

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan 
de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het dagelijks bestuur, de voorzitter en een 
commissie van het waterschap, ieder ten aanzien van stukken die zij aan het algemeen 
bestuur of aan de leden van dit bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding 
gemaakt. 

3. De krachtens het tweede lid aan het algemeen bestuur opgelegde verplichting tot 
geheimhouding vervalt, indien de oplegging niet door het algemeen bestuur in zijn 
eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal 
zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd. 

4. De krachtens het tweede lid aan de leden van het algemeen bestuur opgelegde verplichting tot 
geheimhouding wordt door hen in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft 
opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan het algemeen 
bestuur is voorgelegd, totdat het algemeen bestuur haar opheft. Het algemeen bestuur kan 
deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan 
de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht. 
 

Bijlage bij reglement van orde 



 
 

Artikel 38a: 
1. Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de stemming over: 
      a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of 
          waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken; 
      b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij 
          rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort. 
2.  Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan 
      het inleveren van een stembriefje. 
3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot 
      wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 
4. Het eerste lid is niet van toepassing bij het besluit betreffende de toelating van de na 
      periodieke verkiezing gekozen en benoemde leden. 
 
Artikel 38b: 
1. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft 

en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing: 

a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of 
aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een 
stemming op grond van dat lid niet geldig was; 

b. voorzover het betreft onderwwerpen die in een daaraan voorafgaande niet geopende 
vergadering aan de orde waren gesteld. 

 
Artikel 38c: 
1. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid 

vereist van hen die een stem hebben uitgebracht. 
2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren 

van een behoorlijk ingevuld stembriefje. 
 

Artikel 43: 
1. Het dagelijks bestuur kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, geheimhouding opleggen omtrent het in een besloten vergadering 
behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de vergadering worden overgelegd. 
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die 
vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt zowel door hen die bij de behansdeling 
aanwezig waren als door hen die op andere wijze van het behandelde of van de stukken 
kennis nemen, in acht genomen totdat het dagelijks bestuur haar opheft. 

2. Op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter of een commissie van het 
waterschap, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan het dagelijks bestuur of de leden van 
dit bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 

3. Indien het dagelijks bestuur zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot 
geheimhouding geldt tot het algemeen bestuur heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht 
genomen totdat het algemeen bestuur haar opheft. 

 
 



 
 

Bepaling uit het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden2008 
 
Artikel 11: 
1. De benoeming van de hoogheemraden vindt plaats  in de eerste vergadering van het 

algemeen bestuur in nieuwe samenstelling. 
2. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 41, tweede lid, 

van de wet. 
3. De tot hoogheemraad benoemde wordt geacht de benoeming niet aan te nemen, indien op de 

tiende dag na kennisgeving van de benoeming door middel van een aangetekende brief nog 
geen mededeling van hem is ontvangen dat hij de benoeming aanvaardt. 

4. Wanneer de benoeming niet is aangenomen, geschiedt zo spoedig mogelijk een nieuwe 
benoeming. 

5. De benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt, geschiedt zo spoedig 
mogelijk nadat de opengevallen plaats in het algemeen bestuur is vervuld, tenzij het algemeen 
bestuur besluit het aantal hoogheemraden te verminderen dan wel indien toepassing wordt 
gegeven aan het tweede lid. 

 


