
Provincie Zeeland – Wijziging Reglement voor het Waterschap Scheldestromen

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 13 februari 2015, nr. 8.1 - BLD 184, houdende wijziging

van het Reglement voor het Waterschap Scheldestromen.

 

Provinciale Staten van Zeeland,

 

• gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 december 2014;

• gelet op artikel 2 e.v., 13 en 14 van de Waterschapswet en afd. 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht;

• overwegende dat provinciale staten op 4 juli 2014 een motie hebben aangenomen, waarbij aan

gedeputeerde staten is opgedragen te bewerkstelligen dat, door wijziging van het Reglement

voor het Waterschap Scheldestromen, het aantal geborgde zetels bij de komende

waterschapverkiezingen (18 maart 2015) is teruggebracht van negen (het wettelijk maximum)

naar zeven (het wettelijk minimum), in de verhouding drie (ongebouwd), drie (bedrijven) en één

(natuurorganisaties);

• overwegende dat, gelet op voormelde motie, het Reglement voor het Waterschap Scheldestromen

wijziging behoeft;

• overwegende dat tevens enkele aanpassingen van technische aard in het reglement worden

verwerkt;

• overwegende dat per 1 januari 2014 de Wet op de Kamer van Koophandel in werking is getreden,

waarbij de benaming van de verschillende Kamers van Koophandel is aangepast, zodat de

benaming in de betreffende bepaling in het reglement aanpassing behoeft;

• overwegende dat in de Waterschapswet, zoals laatstelijk gewijzigd, is geregeld op welk tijdstip

de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur plaatsvindt na de verkiezingen, zodat de

desbetreffende bepaling in het reglement kan vervallen;

 

besluiten:

 

I. Wijzigingen

A. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt "21" vervangen door "23";

2. In onderdeel b en d wordt "4" telkens vervangen door "3".

B. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en derde lid wordt "4" vervangen door "3".

2. In het derde lid wordt "Zuid-West Nederland" vervangen door ", op voordracht van de regionale

raad van de regio Zuid-West,".

C. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid vervalt;

2. Het tweede tot en met vijfde lid worden vernummerd tot eerste tot en met vierde lid.

II. Inwerkingtreding

 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van openbare bekendmaking op de

daartoe wettelijk geëigende wijze, met dien verstande dat artikel I, onderdeel B, eerste lid, terugwerkt

tot 1 september 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 13 februari 2015.

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse, griffier

 

Uitgegeven, 19 februari 2015

De secretaris, A.W. Smit
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