
Profielschets Waterschapsbestuurder PvdA 

In 2015 zullen er voor de tweede maal  Waterschapsverkiezingen gehouden worden, waarbij 
ingezetenen circa driekwart van de bestuursleden zullen kunnen kiezen conform het 

lijstenstelsel (de overige bestuursleden zullen worden ingebracht door belangenorganisaties). 

 De PvdA zal aan deze verkiezingen deelnemen. 

De PvdA neemt  in de waterschappen in Noord-Holland een gerespecteerde plaats in. In beide 
waterschappen maakt de PvdA deel uit van het Dagelijks Bestuur. 

Het Waterschap is een zogeheten functionele democratie, dit heeft beperkingen tot gevolg met 

betrekking tot het te voeren beleid. Het Waterschap werkt nog volgens het monistisch stelsel;  
de dagelijks bestuurders maken dus deel uit van het Algemeen Bestuur. 

Deze aspecten hebben consequenties voor de profielschets van een PvdA waterschaps-
bestuurder. 

 En PvdA waterschapsbestuurder voldoet aan de volgende punten: 

•           Is lid van de PvdA (art. 2 lid 2 HHR) en weet de sociaal democratische beginselen uit 
te dragen. 

•           Onderschrijft het landelijk PvdA Waterschapsmanifest en het daarvan afgeleide 
regionale waterschapsmanifest. 

•           Toetst steeds of beslissingen/acties ook aan de sociaal democratische beginselen 

voldoen. 

•           Is bereid om op gezette tijdstippen verantwoording af te leggen in 
gewesten/afdelingen van de PvdA. 

•           Onderschrijft de interne bereidverklaring van de PvdA en ondertekent de erecode. 

•           Vertaalt (inter) nationaal waterbeleid naar de consequenties voor het 

waterschapsbeleid en kan dat uitleggen. 

•           Investeert voldoende tijd in het bestuurslidmaatschap. 

•           PvdA-leden die zitting nemen in een waterschapsbestuur zijn automatisch lid van het 
CLB (en betalen contributie). 

 Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende competenties: 

•          Is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. 

•          Is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de fractie. 



•           Heeft gevoel voor de historische en traditionele achtergrond van het 

Waterschapsbestuur, alsmede de functionele rol van het waterschap,  en weet daar op 
tactische en respectvolle wijze mee om te gaan. 

•           Is in staat om de wettelijke waterschapstaken vanuit een duurzame en sociale 

invalshoek te beoordelen en daar burgers actief bij te betrekken. 

•           Kan integraal denken en weet het waterbeleid te verbinden met natuurbeleid, 
ruimtelijke ordening en het milieubeleid. 

•           Is in staat om langs de wegen der geleidelijkheid de eigen positie voor de PvdA in het 

waterschapsbeleid verder uit te bouwen. 

•          Is initiatiefrijk en creatief en weet anderen binnen en buiten de partij te mobiliseren. 

•          Beschikt overeen netwerk in het werkgebied of is bereid dat op te bouwen. 

•          Heeft affiniteit met de waterschapstaken. 

•          Kennis van en ervaring met het waterschapsbestuur is gewenst. 

•          Is in staat coalities te sluiten. Politieke ervaring is wenselijk. 

 Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende vaardigheden en 

kwaliteiten: 

•           Is in staat om open te communiceren, te luisteren en te overleggen met andere 
bestuursleden 

•          Stelt zich tactvol op, kan relativeren en incasseren. 

•          Heeft een bindend vermogen. 

•          Kan helder en overtuigend communiceren. 

•          Is bereid om zijn/haar kennis te verbreden en te verdiepen. 

•          Kan abstract en beleidsmatig denken, maar beschikt ook over praktisch inzicht. 

•          Beschikken over en kunnen omgaan met PC/tekstverwerking/email is een vereiste. 

•          Humor en hartelijkheid naar de collega's strekt tot aanbeveling. 

•          De fractievoorzitter dient tevens te beschikken over coachende en sturende kwaliteiten. 

De partij kent het principe van voldoende spreiding over man en vrouw. Overal waar in de 

partij besturen, afvaardigingen en dergelijke worden gekozen of kandidatenlijsten voor 
vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, wordt gestreefd naar een gelijke 

vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. Statutair is vastgelegd dat ten minste één/derde 
van de bestuursleden, afgevaardigden of kandidaten uit vrouwen dient te bestaan. 



Spreiding van de kandidaten over het werkgebied is aanbevelenswaardig. 

Ten minste één kandidaat dient bereid en in staat te zijn een ( parttime) functie als Dagelijks 
Bestuurder in te vullen. Hiervoor is ervaring met en kennis van besturen een vereiste. 

Natuurlijk zal niet iedere kandidaat aan alle vereisten voldoen. Men moet er echter wel in 
overtuigende mate aan voldoen. Daarnaast biedt deze lijst een goede checklist voor een 

voordrachtscommissie. 

Het besturen van waterschappen 

Algemeen Bestuur -vergaderfrequentie 

Het hoogste bestuursorgaan van een waterschap is het  Algemeen Bestuur (AB) Het 
Algemeen Bestuur controleert het Dagelijks Bestuur (DB). 

Het bestuur komt bijeen in de Verenigde Vergadering, die wordt voorbereid in verschillende 

commissies. Vanzelfsprekend voert de PvdA ter voorbereiding fractieoverleg. 

Er is niet precies aan te geven hoeveel tijd het lidmaatschap van het AB in beslag neemt, daar 
per waterschap het aantal vergaderingen per jaar verschilt. 

Gemiddeld moet u rekenen op 20 tot 25 dagen per jaar of anders gezegd een halve dag per 

week. 

Voor fractievoorzitters en bijvoorbeeld een lid of voorzitter van de rekeningcommissie, of ad-
hoc commissie kan deze tijdsbesteding flink groter zijn, omdat zij aan meerdere (reguliere) 

overleggen en vergaderingen zullen deelnemen. 

 Een DB-lid wordt parttime aangesteld en besteedt formeel 40% van haar of zijn tijd (16 uur 
per week). De werkelijke tijdsbesteding bedraagt voor veel DB-leden minstens het dubbele. 

De bezoldiging 

Een lid van het Algemeen Bestuur krijgt een vergoeding van circa 450 euro bruto per maand. 

De bezoldiging van een DB-lid is 40% van de vergoeding van een wethouder van een 
middelgrote gemeente. 

Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de website van het gewest Noord-Holland 

(  www.noordholland.pvda.nl  )onder het kopje waterschappen.. 

Ook voor informatie over de diverse waterschappen verwijzen we u naar de site van het 

gewest. 

  

  

  

http://www.noordholland.pvda.nl/

