Bestuursvoorstel
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Staf en Directie

FAZ: Ja
15-5-2019

VVSW: Nee

Opdrachtgever:
Harm Küpers

Agendapunt: 5
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29-5-2019

Portefeuillehouder:
Geert-Jan ten Brink

Ondersteuning van de afdeling:
 Technisch  Juridisch  Financieel  Staf  Communicatie  ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen:

Reden:
N.v.t.

Samenvatting:
In de vergadering van het dagelijks bestuur op 9 mei zijn de portefeuilles verdeeld, is de loco-dijkgraaf
aangewezen en is de vertegenwoordiging in de verschillende (externe) commissies geregeld.
Duurzaamheidsparagraaf: Nee
Begrotingsaspecten: Nee
Voorstel:
- Kennisnemen van de portefeuilleverdeling;
- Kennisnemen van het besluit om mevrouw Fien Heeringa aan te wijzen als loco-dijkgraaf;
- Kennisnemen van de lijst van bestuurlijke vertegenwoordigingen;
- Instemmen met de vertegenwoordiging vanuit het algemeen bestuur in het Noordelijk
Belastingkantoor, in het bestuur van Museumgemaal Cremer en in het bestuur van de Stichting
Gebroeders Hessefonds;
- Instemmen met de commissie-indeling, het (plenair) voorzitterschap en vervanging.
Bijlagen: Ja
 Portefeuilleverdeling leden dagelijks bestuur;
 Lijst bestuurlijke vertegenwoordigingen.
Ter inzage (bestuursnet): Nee
Onderwerp(en):

Besluit/opmerkingen bestuur:
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Paraaf secretaris-directeur:
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Inleiding
In de vergadering van het dagelijks bestuur op 9 mei zijn de portefeuilles verdeeld, is de loco-dijkgraaf
aangewezen en is de vertegenwoordiging in de verschillende (externe) commissies geregeld.

Portefeuilleverdeling
Tijdens voornoemde vergadering zijn de portefeuilles als volgt verdeeld:
Mevrouw Fien Heeringa:
De heer Jan Batelaan:
De heer Tjip Douwstra:
Mevrouw Inge Eshuis;

Portefeuillehouder Beleid, Projecten en Laboratorium, gebied Zuid (BPL)
Portefeuillehouder Financiën en Algemene zaken (FAZ)
Portefeuillehouder Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVSW)\
Portefeuillehouder Beleid, Projecten en Laboratorium, gebied Noord (BPL)

De specifieke taakverdeling treft u aan in de bijlage.

Vervanging dijkgraaf
In de vergadering van het dagelijks bestuur op 9 mei is mevrouw Fien Heeringa aangewezen als locodijkgraaf. Verdere vervanging vindt plaats in onderling overleg.

Bestuurlijke vertegenwoordigingen
Het waterschap is bestuurlijk vertegenwoordigd in verschillende commissies. Gelet op het aantreden
van het nieuwe bestuur is de bestuurlijke vertegenwoordiging in de verschillende gremia opnieuw
bepaald. De portefeuilleverdeling heeft hierbij als leidraad gediend.
De lijst treft u als bijlage aan.

Toelichting op de lijst
Noordelijk belastingkantoor
Het Noordelijk Belastingkantoor bestaat uit vier bestuursleden. Deze bestuursleden
vertegenwoordigen de vier deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling (GR), de gemeente
Groningen, Wetterskip Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om Het Noordelijk Belastingkantoor als projectportefeuille onder
te brengen bij mevrouw Fien Heeringa. De commissie FAZ blijft de commissie waarin de voorstellen
rondom het NBK aan de orde komen.
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Stichting Museumgemaal Cremer
Het waterschap werd sinds 2009 vertegenwoordigd door de heer Hemmo Bolhuis. Het dagelijks
bestuur heeft de heer Egbert Hofstra bereid gevonden om de positie van de heer Bolhuis over te
nemen.
Stichting Gebroeders Hessefonds
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. De voorzitter wordt benoemd door de Commissaris
van de Koning in de provincie Groningen. De overige vier bestuursleden worden eveneens benoemd
door de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, uit een bindende voordracht van twee
personen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde en een
bindende voordracht van twee personen door het bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s.
Vanuit ons waterschap zijn de heren Geert-Jan ten Brink en Hilbrand Sinnema benoemd. Het
dagelijks bestuur stelt voor om deze vertegenwoordiging te handhaven.

Commissie-indeling
U is gevraagd om uw voorkeuren met betrekking tot de drie commissies kenbaar te maken.
Alle bestuursleden zijn geplaatst in de commissie van hun eerste voorkeur. In het overleg tussen alle
fracties op 18 april is afgesproken om voor deze bestuursperiode derhalve te werken met een
onevenredige verdeling. De commissie BPL heeft 6 leden, de commissie FAZ 8 en de commissie
VVSW 5. De indeling ziet er als volgt uit:
Commissie BPL:
mevrouw Marieke Creemer (Water Natuurlijk)
de heer Hans Haerkens (geborgd bedrijven)
de heer Casper Mentink (geborgd ongebouwd)
mevrouw Hermien Plas (CDA)
de heer Bert Tjarks (VVD)
de heer Johnny de Vos (geborgd natuur)
Commissie FAZ:
mevrouw Tanja Beuling (geborgd ongebouwd)
de heer Johan Blaauw (AWP)
de heer Bert-Jan Brüning (geborgd bedrijven)
de heer Kees de Graaf (PvdA)
mevrouw Annechien ten Have (VVD)
de heer Mathieu Paapst (Water Natuurlijk)
de heer Hilbrand Sinnema (CDA)
de heer Menno Visser (Water Natuurlijk)
Commissie VVSW
de heer Jan van Calker (AWP)
de heer Jan Fonhof (50PLUS)
de heer Egbert Hofstra (PvdA)
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-

de heer Hein in ’t Hout (geborgd ongebouwd)
mevrouw Joke Leenders (Water Natuurlijk)

Plenaire AB-bijeenkomsten
Voorafgaand aan de commissievergaderingen wordt er meestal plenaire bijeengekomen.
In het overleg tussen alle fracties op 18 april is aangegeven het voorzitterschap zoals ingevuld door
mevrouw Annechien ten Have graag te willen continueren. Als vervangend voorzitter is mevrouw
Hermien Plas voorgesteld.

Voorstel
- Kennisnemen van de portefeuilleverdeling;
- Kennisnemen van het besluit om mevrouw Fien Heeringa aan te wijzen als loco-dijkgraaf;
- Kennisnemen van de lijst van bestuurlijke vertegenwoordigingen;
- Instemmen met de vertegenwoordiging vanuit het algemeen bestuur in het Noordelijk
Belastingkantoor, in het bestuur van Museumgemaal Cremer en in het bestuur van de Stichting
Gebroeders Hessefonds;
- Instemmen met de commissie-indeling, het (plenair) voorzitterschap en vervanging.
namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf
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