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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 26 maart 2019 

 

Aanwezig:   De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Van Calker, Douwstra, Ten Brink 

(dijkgraaf), Doeven, Van Erp, Fonhof, Hofstra, In 't Veld, Kuipers, Küpers 

(secretaris-directeur), Nieuwenhuis, Paapst, Sinnema, Tjarks, Vertegaal, Van 

Wingerde en Wollerich en dames Eshuis, Ten Have, Heeringa en Plas   

Tevens:       De dames Hidding, Kuiper en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:       

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

De heer Ten Brink opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur 

welkom. Ook heet hij de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom.  

2 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 27 februari 2019  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van: 

De heer Vertegaal vraagt of het klopt dat de landelijke strategie muskus- en 

beverrattenbeheer van de agenda van de ledenvergadering van de Unie van 

Waterschappen is gehaald. 

De heer Ten Brink bevestigd dit. Het bericht hierover is daags dat dit bekend was op 

bestuursnet geplaatst om het algemeen bestuur hierover volledig te informeren.  

3 Toelating leden algemeen bestuur 

Procedure onderzoek geloofsbrieven. 

 

Ingevolge het van toepassing zijnde Reglement van Orde voor de vergaderingen van het 

algemeen bestuur wordt er een commissie ingesteld die de geloofsbrieven onderzoekt van 

de benoemde leden, alsmede de daarop betrekking hebbende stukken en de ingekomen 

bezwaren met betrekking tot de verkiezing van de leden’. Voor de volledigheid wordt 

opgemerkt dat er geen bezwaren zijn binnengekomen. Ook onderzoekt de commissie het 

verloop van de verkiezingen (of deze op wettige wijze zijn verlopen) en het vaststellen van 

de uitslag (is deze juist vastgesteld). 

 

De onderzoekscommissie dient te bestaan uit drie leden. De heer Ten Brink wijst hiervoor 

aan: de heren Nieuwenhuis, Kuipers en Doeven (voorzitter). De vergadering wordt 

geschorst. 

Na de schorsing wordt de vergadering hervat. De heer Doeven, voorzitter van de 

onderzoekscommissie, geeft aan dat er geen onrechtmatigheden zijn gevonden en leest 

het besluit van de commissie voor. 

De heer Ten Brink neemt het voorstel van de commissie over en stelt voor om: 

 

Voor de categorie ingezetenen: 

Naam      Woonplaats 

Mevrouw F.J. Leenders    Veelerveen   
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Mevrouw I.J.M. Eshuis    Assen 

Mevrouw M.M.H. Creemer   Meerstad 

De heer M.H. Paapst    Siddeburen 

De heer M. Visser    Haren 

Mevrouw R. Heeringa    Drouwen 

De heer E.P. Hofstra    Stadskanaal 

De heer K.B. de Graaf    Zuidlaren 

Mevrouw  A.L ten Have-Mellema  Beerta 

De heer L.W. Tjarks    Balloo 

De heer H. Sinnema    Sellingen 

Mevrouw H.H. Plas-Kerperin   Emmen 

De heer J. Blaauw    Stadskanaal 

De heer J. van Calker    Mussel 

De heer G.J. Fonhof    Emmen 

De heer T. Douwstra    Stadskanaal 

 

Voor de categorie ongebouwd: 

De heer H. in ‘t Hout    Veendam 

Mevrouw T. Beuling    Eerste Exloërmond    

De heer C.A. Mentink    Gieterveen 

De heer J.H. Batelaan    Zuidbroek 

 

Voor de categorie natuur: 

De heer J.P. de Vos     Winschoten 

 

Voor de categorie bedrijfsgebouwd: 

De heer L.H.R.J. Bruning   Kropswolde 

De heer J.N.M. Haerkens   Gieten  

 

toe te laten tot het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. 

De heer Ten Brink dankt de leden van de onderzoekscommissie. 

Tegen het besluit tot toelating staat geen bezwaar of beroep open. Het besluit is hiermee 

per direct en onherroepelijk. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met het 

voorstel zoals dat door de onderzoekscommissie ter vergadering van het algemeen 

bestuur is gedaan. 

3b Vaststellen rechtmatigheid verkiezingsuitslag 

De commissie heeft geconcludeerd dat de verkiezingsuitslag rechtmatig is. 

4 Sluiting 

5 Afscheid vertrekkende leden van het algemeen bestuur 

Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van ieder aftredend bestuurslid. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 24 april 2019. 

 

 

Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 
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Lijst van toezeggingen  

 

Datum Toezegging Afdoening Portefeuillehouder 

4 juli 2018 In het dagelijks bestuur afspreken 

wanneer en op welke wijze het 

(concept)beverprotocol met het 

algemeen bestuur wordt besproken.  

Dit voorstel komt in 

oktober 2019 in het 

algemeen bestuur. 

De heer Sinnema 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

12-6-2019 08.30 uur Posterpresentatie/workshop 

Beheerprogramma 

Marie Louise Meijer/ 

Boy de Vries 

25-9-2019 09.00 uur Communicatie Derk Eimers 

2019 09.00 uur Deltaplan Ruimtelijke adaptatie Ingo/Jelmer Kooistra 

2019 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet Eenje van 

Wijngaarden 

pm 09.00 uur Uitkomsten verkiezingen nader bekeken. Joost de Vries/Janet 

Hidding 

pm 09.00 uur Belastingvoorstellen Harm Küpers/Eenje 

van Wijngaarden 

pm 09.00 uur Introductie accountant extern 

 


