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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 30 november 2016 

 

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

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

Nieuwenhuis, Van Riemsdijk, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames 

Eshuis, Heeringa, Ten Have, Plas en Potharst   

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

Afwezig:      De heer Kuipers  

  

 

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.  

2 Mededelingen 

 

3 Toelating en installatie lid algemeen bestuur 

Vanwege het vertrek van de heer Van der Ploeg is er een zetel in het algemeen bestuur 

opengevallen. De heer T.J. van Riemsdijk is op basis van de verkiezingsuitslag door de 

voorzitter van het stembureau benoemd tot het algemeen bestuur.   

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

algemeen bestuur dient er een commissie ingesteld te worden die de geloofsbrief 

onderzoekt van het benoemde lid. De voorzitter wijst mevrouw Potharst en de heren 

Vertegaal en Fonhof (voorzitter) aan. De vergadering wordt geschorst. 

Na de schorsing wordt de vergadering heropent. De heer Fonhof, voorzitter van de 

commissie onderzoek geloofsbrief voert het woord en geeft aan dat er geen onverenigbare 

belemmeringen zijn om de heer Van Riemsdijk toe te laten tot lid van het algemeen 

bestuur. 

De heer Van Riemsdijk wordt toegelaten tot het algemeen bestuur van waterschap Hunze 

en Aa’s. Tegen het besluit tot toelating staat geen bezwaar of beroep open. Het besluit is 

hiermee per direct en onherroepelijk.  

 

Installatie nieuw AB-lid bestuur: 

De heer Van Riemsdijk neemt zitting aan de vergadertafel. Er wordt overgegaan tot de 

beëdiging. Met het afleggen van de verklaring en belofte is de heer Van Riemsdijk 

geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- De heer T.J. van Riemsdijk, na onderzoek van de geloofsbrieven toe te laten tot het 

algemeen bestuur; 

- De heer T.J. van Riemsdijk te installeren als lid van het algemeen bestuur. 

4 Benoeming lid dagelijks bestuur 

Ten behoeve van dit agendapunt heeft de Algemene Waterschaps Partij gevraagd een 

schriftelijke verklaring ter tafel te leggen. Geborgd Natuur vraagt om een mondelinge 
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verklaring te mogen afleggen. Hiermee wordt ingestemd. 

De heer Van Hall wie van de leden van het algemeen bestuur zich verkiesbaar stellen voor 

een zetel in het dagelijks bestuur. Mevrouw Ten Have en de heren Douwstra, Assies, 

Feijen en Doeven stellen zich beschikbaar. Elke beschikbare kandidaat krijgt enkele 

minuten om zich “voor te stellen”. De commissie die heeft gefungeerd als commissie 

“onderzoek geloofsbrief” wordt als “telcommissie” benoemd. 

Hierna wordt een eerste schriftelijke stemronde gedaan. De vergadering wordt geschorst 

voor de telling. Na de schorsing wordt de vergadering hervat en krijgt de heer Fonhof, 

voorzitter van de telcommissie, het woord. Er zijn 22 stembriefjes geteld. Dit aantal is gelijk 

aan het aantal aanwezige leden van het algemeen bestuur. Alle stembriefjes zijn geldig. 

De volgende telling is gedaan: 

De heer Doeven 3 stemmen, de heer Assies 5 stemmen, de heer Feijen 3 stemmen, de 

heer Douwstra 7 stemmen en mevrouw Ten Have 4 stemmen. 

De heer Assies vraagt om een schorsing van de vergadering. Na de schorsing wordt de 

vergadering hervat waarna een schriftelijke tweede stemronde wordt gedaan. De 

vergadering wordt geschorst voor de telling. Na de schorsing wordt de vergadering hervat 

en krijgt de heer Fonhof het woord. Er zijn ook in de tweede ronde 22 geldige stemmen 

uitgebracht.  

De volgende telling is gedaan: 

De heer Doeven 0 stemmen, de heer Assies 4 stemmen, de heer Feijen 3 stemmen, de 

heer Douwstra 11 stemmen en mevrouw Ten Have 4 stemmen. 

Voor de derde stemronde dingen de heren Douwstra en Assies en mevrouw Ten Have nog 

mee voor een plek in het dagelijks bestuur. De genoemde bestuursleden mogen zelf geen 

stem uitbrengen.  

De heer Feijen vraagt om een schorsing van de vergadering. Na de schorsing wordt de 

vergadering hervat. Mevrouw Ten Have geeft aan zich terug te trekken als kandidaat voor 

het dagelijks bestuur. Hierdoor mag mevrouw Ten Have meestemmen. De derde 

schriftelijke stemronde wordt gedaan. De vergadering wordt geschorst voor de telling. Na 

de schorsing wordt de vergadering hervat en krijgt de heer Fonhof het woord. Er zijn 20 

stembriefjes geteld. Dit is gelijk aan het aantal bestuursleden die een stem mochten 

uitbrengen. Er was één blanco stembriefje en dus één ongeldige stem. De volgende telling 

is gedaan: De heer Assies 7 stemmen en de heer Douwstra 12 stemmen. De heer Van 

Hall feliciteert de heer Douwstra met het behalen van de absolute meerderheid en zijn 

benoeming als lid van het dagelijks bestuur.  

De heer Douwstra aanvaardt de benoeming en dankt de leden van het algemeen bestuur 

voor het vertrouwen.  

De heer Van Hall ontheft met dank de commissie onderzoek geloofsbrief/telcommissie uit 

haar functie. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit om de heer Douwstra te benoemen tot lid van het dagelijks 

bestuur. 

5 Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 14 december 2016. 

 

Harm Küpers,     Alfred van Hall, 

secretaris-directeur    dijkgraaf  


