
 
 

 

4. Voorstel Aanpassing Regeling verenigbaarheid functies 

 
Op zijn vergadering van woensdag 18 december heeft het Landelijk Bestuur, gehoord hebbend het 
advies van de vaste adviseurs, inclusief de voorzitters van de Provinciale Unies, besloten om het 
Uniecongres voor te stellen om de op 4 december 2007 vastgestelde Regeling verenigbaarheid 
functies aan te passen. 
 
Aanleiding 
Er is een aantal aanleidingen voor deze aanpassing: 

1. De vertegenwoordigers bij de waterschappen ontbreken in de regeling. Ten tijde van 
vaststelling van de regeling was er nog geen sprake van deelname van politieke partijen aan 
de waterschapsverkiezingen. 
 

2. De samenstelling en werkwijze van het Landelijk Bestuur is veranderd sinds 2007. De functie 
van bestuurscontactpersoon is het orgaan Unieconvent zijn bij de bestuurlijke vernieuwing van 
2011 en 2012 afgeschaft.  
 

3. De wettelijke bepalingen van niet-verenigbare functies (incompatibiliteiten) zijn sinds de 
vaststelling van de regeling aangepast (ombudsfunctie in Gemeentewet en Provinciewet). 
 

4. Er zijn enkele tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen nodig/ gewenst. 
 

Als bijlage bij dit voorstel is de regeling weergegeven zoals deze zal komen te luiden wanneer het 
voorstel wordt aangenomen. 
 
Voorstel: 
Het Landelijk Bestuur stelt voor om in de Regeling Verenigbaarheid functies 
 

1. in artikel 3.1, artikel 3.2 en in de toelichting paragraaf  2.3 onder f en 2.5 de woorden  
 
‘de betreffende bestuurscontactpersoon binnen het Landelijk Bestuur’  
 
te vervangen door: ‘het Landelijk Bestuur, via het partijbureau’, 

 
 

2. in Bijlage 1, de tabel, bij functiebeschrijving 3 (Gemeenteraadslid) en 9 (Prov. Statenlid) 
 
toe te voegen: ‘+ commissielid’, 

 
 

3. in Bijlage 1, de tabel, na functieomschrijving 12 de volgende drie functies toe te voegen: 
 
'13. Lid algemeen bestuur waterschap',  
'14. Lid dagelijks bestuur waterschap' en 
'15. Voorzitter van het waterschap' en 
 
deze functies onverenigbaar te maken met bestuurslidmaatschap van kiesvereniging en 
Provinciale Unie,  de combinatie van 13 met gemeenteraadslid is af te raden, de combinatie 
van gemeenteraadlid en 14 en 15 is onverenigbaar,  

 
 

4. in Bijlage 2, de wettelijke regels, aan te passen aan de huidige wet- en regelgeving en daarin 
tevens de bepalingen van waterschapsbestuurders in op te nemen, een en ander zoals is 
weergegeven in de bijlage bij dit voorstel, 
 
 



 
 

5. om het Landelijk Bestuur te mandateren om bijlage 2, de wettelijke regels, in geval van een  
wijziging van wettelijke bepalingen omtrent incompatibiliteiten, dienovereenkomst aan te 
passen, 
 

 
6. in de toelichting, paragraaf 2.3 onder e, de opsomming die luidt: 

 
'Onverenigbare combinaties zijn: 
   * Provinciaal Statenlid – Gemeenteraadslid / Wethouder / Burgemeester'  
 
te vervangen door: 
 
'Onverenigbare combinaties zijn: 
   * Provinciaal Statenlid / DB-lid Waterschap/ Gemeenteraadslid / Wethouder / Burgemeester 
   * Provinciaal Statenlid / AB lid Waterschap / Wethouder / Burgemeester 
Een af te raden combinatie is: 
  * AB lid Waterschap / Gemeenteraadslid' 

 
 

7. in de toelichting, paragraaf 2.3 onder g het woord ‘convent’ te schrappen. 
 
 

 
 
Toelichting 
Een korte toelichting bij enkele onderdelen: 
 
ad 2 Deze wijziging is conform de inleiding bij paragraaf 2.3 van de toelichting en dient ter 
verduidelijking. 
 
ad 3 De achtergrond hiervan is in lijn met de in de inleiding van de toelichting opgesomde redenen om 
dubbelfuncties te vermijden. 


