Het bestuur van het gewest Noord-Holland van de PvdA geeft t.b.v. de verkiezing van de leden van
het algemeen bestuur van de waterschappen HHNK en AGV op 20 maart 2019 de volgende opdracht
aan de kandidaatstellingscommissie

1. De commissie wordt gevraagd een voordracht van een kandidatenlijst te doen inclusief
de lijsttrekker aan het bestuur van het gewest NH.
2. De lijst is idealiter een afspiegeling van de bevolking. Dus een mengeling van mannen en
vrouwen, jong en oud, autochtoon en mensen met een migratieachtergrond, mensen uit
de verschillende hoeken van de provincie, stad en platteland, mensen met verschillende
opleidingsniveaus, mensen werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven, etc.
3. Extra aandacht wordt gevraagd voor het evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing.
Een goede mengeling tussen zittende leden die een periode willen doorgaan en nieuwe
kandidaten is belangrijk.
4. Lokale herkenbaarheid en lokale verankering van de kandidaten is gewenst evenals
affiliatie met het waterschap.
Voor het goed functioneren van een fractie zijn ook verschillende kwaliteiten nodig. Let
bij de samenstelling van de lijst op een mix te maken van generalisten, specialisten en
‘echte’ volksvertegenwoordigers. In kleine fracties zal deze mix gevonden moeten
worden in combinatie met de steunfractie. Let er in ieder geval op dat er op de
kerntaken1 van de provincie in de fractie voldoende kennis aanwezig is.
5. De commissie wordt gevraagd om een voordracht te doen van een kandidatenlijst
inclusief prominente lijstduwers.
6. De kandidaatstellingsprocedure loopt van 1 juli tot 1 september 2018.
7. De commissie neemt de kandidaatstelling van beide waterschappen HHNK en AGV voor
haar rekening. De commissie wordt gevraagd om voorafgaand aan de samenstelling van
de lijsten de voordracht voor de lijsttrekkers aan het bestuur te doen. Deze zal bekend
gemaakt worden uiterlijk 13 oktober; voordracht aan het bestuur uiterlijk 8 oktober.
8. De voordracht van de kandidatenlijsten zal uiterlijk 5 november aan het bestuur worden
gedaan. De vaststelling van de lijsten inclusief lijsttrekkers door de gewestelijke
vergadering zal geschieden op 10 november 2018.
9. De commissie wordt gevraagd om aan het gewest bestuur een advies te geven t.a.v.
kandidaten die geschikt zijn als potentieel waterschapsbestuurder.
10. De commissie stelt haar eigen werkwijze vast; t.a.v. brieven selectie; selectiegesprekken,
eventueel assessment m.b.t. samenwerken in de fractie.
1

. De kerntaken van de provincie: (1) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (waaronder waterbeheer), (2) milieu,
energie en klimaat, (3) vitaal platteland, (4) regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, (5)
regionale economie, (6) culturele infrastructuur en monumentenzorg, (7) kwaliteit van het openbaar bestuur.

11. De commissie bestaat uit een voorzitter, 6 leden en een secretaris.
12. De voorzitter van de commissie wordt geacht de voordracht van de lijsten te verdedigen
op de gewestelijke vergadering van 10 november.
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