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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 19 april 2017 

 

Aanwezig:   De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Doeven, Douwstra, Van Erp, Feijen, 

Fonhof,  Van Hall (dijkgraaf), Hofstra, In 't Veld, Kuipers, Küpers (secretaris-

directeur), Nieuwenhuis,  Van Riemsdijk, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich 

en dames Eshuis, Ten Have, Heeringa en Potharst   

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

Afwezig:      Mevrouw Plas 

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

De heer Van Hall opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur 

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

Er is een gewijzigde agenda ontvangen in verband met de toevoeging van agendapunt 5 

“vaststellen aanbeveling dijkgraaf”. Met instemming van het algemeen bestuur wordt 

agendapunt 6 “rondvraag” voor het agendapunt 5 “vaststellen aanbeveling dijkgraaf” 

behandeld. 

2a Mededelingen 

De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

- In verband met het overlijden van onze medewerker Johan van der Heide zondag 16 

april jl. wordt er een moment stilte in acht genomen. 

- Handhaving: Op 5 april is het algemeen bestuur tijdens een plenaire bijeenkomst 

geïnformeerd over handhaving. Op de lijst van toezeggingen en op het 

planningsschema staan de onderwerpen “DuurSaam Glashelder” en “het 10 

puntenplan inzake problematiek waterkwaliteit naar aanleiding van het rapport Advies 

Commissie Water”. Het dagelijks bestuur heeft besloten om een dagdeel van de 

excursie hieraan besteden. Gelet op de planning is besloten de excursie te vervroegen 

van 23 juni naar 29 mei a.s. Er gaat een lijst rond waarop deelname kan worden 

aangegeven.  

2b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 22 maart 2017  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4 Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor 

De portefeuillehouder krijgt het woord. Het betreffende voorstel is uitgebreid behandeld in 

de commissie FAZ. Naar aanleiding hiervan vindt de volgende aanpassing plaats. 

Aan artikel 6 van de GR wordt een negende lid toegevoegd dat als volgt luidt: 

“De bevoegdheid om zelfstandig toe te treden tot c.q. deel te nemen in een andere 

gemeenschappelijke regeling of rechtspersoon betreft een bevoegdheid van de besturen 

van de deelnemers”. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Kennis te nemen van de invulling van de bestuurlijke relevante onderdelen van de 
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ontwerpversie van de gemeenschappelijke regeling; 

- De portefeuillehouder FAZ, de heer Batelaan, als bestuurslid te benoemen in het 

bestuur van het NBK en mevrouw Heeringa als diens plaatsvervanger. 

6 Rondvraag 

De heer Bolhuis noemt dat er bij de huisjes bij het Ambonezenbosje in Finsterwolde geen 

publicatiebord staat waar men zich kan vervoegen voor de sleutel. 

De heer Van Hall geeft aan dat het beheer en de verantwoordelijkheid bij het Groninger 

Landschap ligt.  

5 Vaststellen aanbeveling dijkgraaf 

Omdat bij de aanbeveling een vastgesteld verslag gevoegd moet worden, vraagt de heer 

Van Hall om de secretaris directeur en hem mandaat te verlenen om dit onderdeel van het 

verslag separaat vast te stellen zodat dit kan worden meegezonden. 

De vergadering stemt hiermee in.  

 

Het verslag is als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel van de vertrouwenscommissie 

om: 

- De heer Geert-Jan ten Brink wonende te Annen aan te bevelen als dijkgraaf van het 

waterschap Hunze en Aa’s; 

- De aanbeveling van de heer Ten Brink - vergezeld van de naar het oordeel van het 

algemeen bestuur voor de geschiktheid van belang zijnde overwegingen en samen 

met een uittreksel uit de notulen van de vergadering waaruit de overwegingen en 

besluitvorming van het algemeen bestuur blijkt-  te zenden aan Gedeputeerde staten 

van de provincie Drenthe, met het verzoek de aanbeveling, vergezeld van hun 

beschouwingen, door te zenden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu; 

- De besluitvorming inzake de aanbeveling openbaar te maken. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2017. 

 

 

 

Harm Küpers,     Alfred van Hall, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 
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Lijst van toezeggingen  

 

Datum Toezegging Afdoening 

20 november 2013 Stand van zaken met betrekking 

tot muskusrattenbeheer 

Tussenrapportage staat sinds 

20 december 2016 op 

bestuursnet. Medio 2017 wordt 

de belangrijkste proef 

afgerond. 

6 juli 2016 Terugkoppelen uitkomsten van 

nader in beeld brengen lelieteelt 

met de provincie 

Tijdens AB excursie 29 mei 

2017 

6 juli 2016 Toe- en uittredingsregels 

Noordelijk Belasting Kantoor 

doen toekomen aan het 

algemeen bestuur 

Wordt opgenomen in de op te 

stellen gemeenschappelijke 

regeling. 

6 juli 2016/5 oktober 2016 10 puntenplan inzake 

problematiek waterkwaliteit 

n.a.v. rapport Advies Commissie 

Water 

Tijdens AB excursie 29 mei 

2017 

9 november 2016 Kwijtscheldingsbeleid volgens 

het advies van de CAB 

commissie 

Voor behandeling begroting 

2018 

14 december 2016 Jaarlijkse evaluatie 

verantwoording gelden 

dierenwelzijn 

Wordt opgenomen in de 

jaarrekening. 

8 februari 2017 Bij externe communicatie over 

stedelijk water tot uitdrukking 

laten komen dat het waterschap 

bijdraagt aan het creëren van 

ruimte voor water 

 

8 februari 2017 Plan van aanpak voor de 

zuiveringsstrategie waarin 

verschillende te nemen 

maatregelen in tijd en geld zijn 

uitgewerkt 

Voor behandeling begroting 

2018 

22 maart 2017 Discussie maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, 

duurzaamheid en de financiële 

consequenties van keuzes hierin  

Najaar 2017 
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Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

24 mei 09.00 uur Heffingen Eenje van Wijngaarden 

21 juni 2017 09.00 uur Socialisering van waterbeheer; Heb lef om 

breder te kijken! 

 

Alfred van Hall  

nnb  Kwijtscheldingsbeleid  Harm Küpers 

nnb 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

    

 


