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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 28 maart 2019 

 

Aanwezig:   De heren Batelaan, Blaauw, Bruning, Van Calker, Douwstra, Ten Brink (dijkgraaf),  

De Graaf, Haerkens, Hofstra, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Mentink, 

Paapst, Sinnema, Tjarks, Visser, en De Vos en dames Beuling, Creemer, Eshuis, 

Heeringa, Leenders en Plas   

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

Afwezig:      De heer Fonhof en mevrouw Ten Have 

  

 

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 Beëdiging benoemden voor geborgde en ingezetenenzetels  

Elk bestuurslid legt tegenover de dijkgraaf de eed danwel de verklaring en de belofte af. 

Hiermee zijn de leden van het algemeen bestuur beëdigd en kan de functie als lid van het 

algemeen bestuur vervuld worden. 

De heer Ten Brink feliciteert de bestuursleden met de prachtige benoeming en geeft de 

bestuursleden het volgende mee; “U bent nu bestuurslid van ons waterschap, dat bent u 

24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar. U neemt vanaf nu besluiten in 

het belang van de maatschappij. Het openbaar bestuur vervult in de democratie een 

voorbeeldfunctie en daar hoort voorbeeldgedrag bij. Dan heb ik het ook over integriteit. 

Bestuurders hebben de plicht om zich voorbeeldig en integer te gedragen. Dat kunnen 

soms ingewikkelde begrippen zijn. Hier wordt in het introductieprogramma aandacht aan 

geschonken. Eén advies: loop bij twijfel de kamer van de dijkgraaf binnen. Het 

introductieprogramma helpt u als bestuurder ook om wegwijs te raken in de 

“waterschapswereld”. 

3 Sluiting 

 

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 

 


