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Commissie  
Financiën en Algemene Zaken 
 

Conceptverslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 24 mei 2017 

 

Aanwezig: de heren Assies (plv. voorzitter), Batelaan (portefeuillehouder), Blaauw,  Bolhuis en  

                   de dames Ten Have Mellema en Potharst 

        de heren Bolding, controller (secretaris) en mevrouw Ampak, bestuurs- en  

        managementassistente (verslag)  

 

Afwezig: de heer In ’t Veld 

 

Aanwezig op de publieke tribune: de heer Beishuizen, verslaggever DvhN en de dames Keppler en  

               Kuiper, communicatieadviseur 

 

 

1. Opening  

   

  De heer Assies opent de vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ)  

  en heet een ieder welkom.  

   

 

2.  Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

  

3.  Verslag vergadering d.d. 5 april 2017 

 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

   

4.  Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 7 juni 2017  

 

   De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

  De heer Blaauw vraagt aandacht voor het volledig en consistent invullen van het voorblad  

  behorende bij bestuursvoorstellen. 

 

     

5.  Jaarrekening 2016 

 

De leden van de commissie geven aan dat er een mooi en overzichtelijk resultaat ligt. Het 

resultaat is deels beïnvloed door het onttrekken van gelden uit de reserves waardoor de 

heffingen laag kunnen blijven. Er is binnen de begroting gebleven. De commissie hoopt dat het 

huidige financiële beleid voortgezet kan worden en geeft mee dat wellicht de risicoparagraaf op 

geld kan worden gezet en er met bandbreedtes kan worden gewerkt. 
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Mevrouw Potharst geeft aan dat het voordeel (het voordelige resultaat ten opzichte van de 

primitieve begroting en de najaarsrapportage 2016) nog nader geanalyseerd zal worden. 

Wanneer vindt de analyse plaats? 

De heer Batelaan antwoordt dat de uitkomsten van de analyse meegenomen worden in de 

meerjarenbegroting en begroting 2018. 

 

Mevrouw Potharst geeft aan zich te kunnen vinden in het advies van de accountant om de 

risicoanalyse te expliciteren.  

 

De heer Bolhuis vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 1a. 

Programmaverantwoording; Programma veiligheid; 7. Vasthouden bovenstrooms (4.7) (pagina 9) 

en Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. Paragrafen; Hoofdstuk 3c. lopende 

investeringen; Westerwoldse Aa (246) (pagina 55) naar de huidige stand van zaken met 

betrekking tot het verwerven van gronden. 

De heer Batelaan licht toe dat er vertraging is opgelopen door het op minnelijke basis verwerven 

van de resterende gronden. Er is een onteigeningprocedure gestart. Het project zal uiterlijk in 

2018 worden afgerond. 

 

De heer Blaauw merkt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 1a. 

Programmaverantwoording; Programma veiligheid; 8. Schade door gravers (4.8) (pagina 10) op 

dat preventieve maatregelen eenvoudig worden omzeild door de muskusrat. Wat wordt gedaan 

om dit zoveel  mogelijk te voorkomen? 

Mevrouw Ten Have Mellema geeft aan dat een strategie voor gravers uitgewerkt wordt in een 

voorstel aan het algemeen bestuur. Deze staat gepland voor het najaar 2017. 

 

Mevrouw Potharst vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 1a. 

Programmaverantwoording; Programma voldoende water; 2. Wateroverlast door veenoxidatie 

(5.2); Wat hebben we gedaan in 2016?; punt 5 (pagina 13) of dit het plan betreft of is de 

uitvoering daadwerkelijk gerealiseerd in 2016. 

De heer Assies antwoordt dat dit punt geagendeerd is voor bespreking tijdens de excursie van 

het algemeen bestuur op 29 mei 2017. De vraag van mevrouw Potharst zal hierin meegenomen 

worden.  

 

De heer Blaauw merkt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 1b. 

Voortgang coalitieakkoord; Duurzaamheid (pagina 32) op dat de tekst “In uw vergadering van  

25 mei 2016…” niet duidelijk is. Zijns inziens zou de tekst moeten zijn: “In de vergadering van het 

algemeen bestuur van 25 mei 2016…” 

De heer Bolding geeft aan dat de jaarrekening wordt geschreven voor de leden van het algemeen 

bestuur, vandaar de tekst “In uw vergadering van 25 mei 2016…”.  

 

De heer Blaauw merkt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 2.  

Verslag ter verantwoording van het financieel beheer; a. Rekeningresultaat (pagina 33) op dat, 

ondanks dat een bedrag van € 892.000 moet worden toegevoegd aan de voorziening voor 

voormalig bestuur en personeel, er toch sprake is van een mooi resultaat.  

In aanvulling hierop merkt de heer Assies op dat er nog een analyse wordt gemaakt van de 

resultaten per post. Wat opvalt is dat zaken waarvoor minder is uitgegeven dan wel bespaard is 

in sommige gevallen  overeenkomen met de vorige jaarrekeningen.  

Aandacht wordt gevraagd voor eventuele structurele effecten.  

De heer Batelaan geeft aan dat de suggestie meegenomen wordt. 
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De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 2.  

Verslag ter verantwoording van het financieel beheer; a. Rekeningresultaat; alinea 2 (pagina 34) 

of het woord afgeraamd niet afgeroomd zou moeten zijn. 

De heer Bolding antwoordt dat afgeraamd een juiste financiële term is. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 2.  

Verslag ter verantwoording van het financieel beheer; b. Analyse van de belangrijke afwijkingen 

tussen de jaarrekening 2016 en de begroting 2016 incl. wijzigingen (pagina 36) of je uitgaat van 

de primitieve begroting of ga je uit van de begroting na wijzigingen. De heer Blaauw zou graag 

willen zien dat er een kolom wordt toegevoegd waarin de begroting zonder wijzigingen is 

opgenomen. 

De heer Bolding geeft aan dat het verschil ten opzichte van de primitieve begroting toegelicht 

wordt op pagina 33 van de Jaarrekening 2016 en op pagina 36 van de Jaarrekening 2016 wordt 

een toelichting gegeven van het resultaat zoals het zich gedurende het jaar ontwikkeld heeft.  

De suggestie voor het toevoegen van een kolom wordt meegenomen. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 2.  

Verslag ter verantwoording van het financieel beheer; b. Analyse van de belangrijke afwijkingen 

tussen de jaarrekening 2016 en de begroting 2016 incl. wijzigingen; 7. Onderhoud door derden; 

Lagere kosten laboratorium (pagina 41) of het resultaat beïnvloed kan worden middels het 

hebben/aanschaffen van voorraden die niet op de balans worden opgenomen.  

De heer Bolding antwoordt dat dit in principe mogelijk is. Gezien de relatief geringe omvang van 

de voorraden is hier geen sprake van beïnvloeding, getuige ook de goedkeurende verklaring van 

de accountant. 

 

Mevrouw Potharst vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 2. 

Verslag ter verantwoording van het financieel beheer; b. analyse van de belangrijke afwijkingen 

tussen de jaar-rekening en de najaarsrapportage 8. Diensten en bijdragen derden; Deelname Het 

Waterschapshuis (pagina 42)  een toelichting betreffende het verschil in de toegelichte 

afwijkingen (€ 93.000) en het niet geraamde bedrag (€ 106.000). 

De heer Batelaan antwoordt dat een toelichting in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

De totale kosten van het Waterschapshuis zijn € 93.000 lager dan geraamd. Dit betreft enerzijds 

het niet geraamde bedrag van € 106.000 welke bestuurlijk was toegezegd in verband met  

toetreding ingaande 2017 en anderzijds is er een voordeel van € 13.000 op de in 2016 regulier 

geraamde kosten van € 159.000. 

 

Mevrouw Potharst  vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk  

2. Verslag ter verantwoording van het financieel beheer; b. analyse van de belangrijke 

afwijkingen tussen de jaar-rekening en de najaarsrapportage 8. Diensten en bijdragen derden; 

Woekerplanten (pagina 42) en KRW onderzoeken (pagina 43) of beide ontwerpen een relatie met 

elkaar kennen en/of wat de oorzaak is van de vertraging van de onderzoeken. Tevens wordt 

gevraagd of en welke risico’s er zijn indien de onderzoeken worden opgeschoven. 

De heer Batelaan geeft aan dat een antwoord in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

De overlast als gevolg van de woekerplanten heeft geen relatie met de KRW maatregelen. 

 

De voorbereiding van de onderzoeken zijn gestart, maar de uit te besteden onderdelen zijn nog 

niet op de markt gezet waardoor het geld moet worden doorgeschoven. De informatie uit de 

onderzoeken hebben we nodig voor verdere besluitvorming (zowel evaluatie KRW doelbereik 
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als uitvoeringsplannen). De vertraging is niet zodanig dat het de besluitvorming of uitvoering ook 

vertraagt. 

 

De heer Bolhuis vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk  

2. Verslag ter verantwoording van het financieel beheer; b. analyse van de belangrijke 

afwijkingen tussen de jaar-rekening en de najaarsrapportage; 10. Toevoeging aan voorzieningen 

(pagina 44) een toelichting gevraagd naar de verhouding in bedrijven ten opzichte van 

particuliere belastingdebiteuren.  

De heer Batelaan antwoordt dat een toelichting in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

De openstaande belastingdebiteuren per 31 december 2016 bedragen € 14,3 miljoen. Dit betreft 

11% bedrijven en 89% particulieren. 

 

De heer Blaauw geeft naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk  

3. Paragrafen; 3a. Ontwikkelingen in 2016; 5e alinea op pagina 51 met betrekking tot de bouw 

van een laboratorium in Veendam aan dat in de algemeen bestuursvergadering van  

5 oktober 2016 een besluit is genomen waarbij sprake is van een voordeel van € 22.000. In deze 

jaarrekening wordt aangegeven dat de exploitatiekosten zullen stijgen. 

De heer Batelaan antwoordt dat een toelichting in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

Op 5 oktober 2016  heeft het algemeen bestuur besloten tot nieuwbouw van het laboratorium in 

plaats van verbouw van de bestaande locatie. Deze huisvestingsvariant was namelijk € 22.000 

voordeliger. Dit betekent echter wel dat de exploitatiekosten verhoogd worden met deze kosten 

ten opzichte van de huidige situatie zoals in het voorstel is aangegeven. Hierbij is reeds 

rekening gehouden met de vrijval van de huur c.a. zoals uit het in het bestuursvoorstel 

opgenomen kostenoverzicht blijkt. Daarbij is ook aangegeven dat er nog sprake zal zijn van 

eenmalige afschrijving van de geactiveerde verbouwingskosten van het pand te Assen ad  

€ 78.000. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. 

Paragrafen; 3c. lopende investeringen; VKA (601) (pagina 59) of het restantkrediet nog 

voldoende is. 

De heer Batelaan geeft aan dat een antwoord in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

De werkzaamheden worden in 2017 afgerond. Het restantkrediet is hiervoor voldoende. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. 

Paragrafen; 3c. lopende investeringen; Noordelijke vaarverbinding (693) (pagina 60) wat het 

achterstallig onderhoud precies inhoudt en of er wat betreft andere projecten/investeringen ook 

sprake is van achterstallig onderhoud. 

De heer Batelaan geeft aan dat een antwoord in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

Het achterstallig onderhoud slaat op taludherstel/oeverfixatie en baggeren. De term klinkt 

wellicht wat negatief, maar heeft vooral te maken met de functie van het kanaal. Voorheen had 

het kanaal alleen een functie in de afwatering. Er was voldoende hydraulische capaciteit dus 

was de prioriteit om te baggeren en taluds te herstellen laag. De opwaardering naar Noordelijke 

Vaarverbinding gaf ons een mooie kans om het onderhoud mee te laten liften in het project, 

waardoor we aanzienlijk financieel voordeel hebben behaald voor werken die we op termijn hoe 

dan ook hadden moeten uitvoeren. 
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We proberen altijd werk met werk te maken als dat voordeel oplevert. Soms betekent dat 

onderhoudswerkzaamheden naar voren halen in de tijd, om ze zodoende mee te laten liften in 

een project. 

 

Mevrouw Potharst vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. 

Paragrafen; 3c. lopende investeringen; KRW maatregelen (708) (pagina 63) of er een overzicht 

en korte toelichting kan worden gegeven van de verschillende gestarte projecten. 

De heer Batelaan antwoordt dat een toelichting in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

Vanuit het UPDA wordt er nog een jaarverslag 2016 opgesteld. Hierin zal ook worden ingegaan 

op de inhoud en de financiën van de verschillende projecten. Dit jaarverslag zal via bestuursnet 

met het bestuur worden gedeeld. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. 

Paragrafen; Hoofdstuk 3e. weerstandsvermogen (pagina 72) of er al ideeën zijn met betrekking 

tot de inzet van de algemene reserves bij de meerjarenraming 2018 t/m 2021. 

De heer Bolding refereert aan de presentatie inzake Heffingen die is gegeven tijdens de plenaire 

commissievergadering van vanochtend (24 mei 2017). Tijdens de presentatie is een toelichting 

gegeven over de tendensen en mogelijkheden hoe de algemene reserves ingezet kunnen 

worden. Deze worden te zijner tijd voorgelegd aan het algemeen bestuur. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. 

Paragrafen; Hoofdstuk 3g. Risicoparagraaf; Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) (pagina 75/76) 

naar de huidige stand van zaken. 

De heer Batelaan geeft aan dat op dit moment de gesprekken nog gaande zijn. Er is (nog) geen 

concrete oplossing.   

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. 

Paragrafen; Hoofdstuk 3g. Risicoparagraaf; Juridische procedures (pagina 76) of met de 

procedures substantiële bedragen zijn gemoeid. Als suggestie wordt meegegeven om een 

risicoprofiel op te nemen. 

De heer Batelaan licht toe dat wanneer een juridische procedure wordt gestart de verwachting is  

dat er geen nadelige gevolgen zullen zijn voor het waterschap.  

 

Mevrouw Potharst vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. 

Paragrafen; Hoofdstuk 3g. Risicoparagraaf; ICT en informatieveiligheid (pagina 77) serieus 

aandacht voor de huidige nare ontwikkelingen op ICT gebied. 

De heer Bolding antwoordt dat dit zeker gebeurt. Aan de recente ontwikkelingen (hacks) wordt 

serieus aandacht besteed. 

 

Mevrouw Ten Have Mellema vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; 

Hoofdstuk 3. Paragrafen; Hoofdstuk 3g. Risicoparagraaf; Tariefdifferentiatie wegen (pagina 77) 

of, ondanks dat de eventuele correctie en de financiële gevolgen nog niet bekend zijn, er een 

indicatie kan worden gegeven. 

De heer Assies licht toe dat dit inderdaad kan. Tijdens de presentatie inzake Heffingen in de 

plenaire commissievergadering van vanochtend (24 mei 2017) is hier een toelichting over 

gegeven, waarbij als indicatie een bedrag van enkele tonnen is genoemd. 
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De heer Blaauw merkt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. 

Paragrafen; Hoofdstuk 3i. Bedrijfsvoering; Personeel (pagina 82) op dat er geen sprake is van 

consequent woordgebruik (personeel, medewerkers, HRM wordt door elkaar gebruikt). Dit leest 

verwarrend. De heer Blaauw vraagt hiervoor aandacht. 

 

Mevrouw Ten Have Mellema merkt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; 

Hoofdstuk 3. Paragrafen; Hoofdstuk 3i. Bedrijfsvoering; Personeel (pagina 82) op, in het kader 

van het meerjarenpersperspectief, uitgebreide vermelding van het aantal fte’s te missen. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarverslag; Hoofdstuk 3. 

Paragrafen; Hoofdstuk 3i. Bedrijfsvoering; Informatie maatschappij (pagina 83) een toelichting 

met betrekking tot de drie incidenten in 2016. 

De heer Bolding licht toe dat er één serieus incident is geweest waarvoor reparatiewerkzaam-

heden nodig waren. Het is niet zo dat de complete bedrijfsvoering in gevaar is geweest. Wel zijn 

er maatregelen genomen om de beveiliging op te schalen. Qua besturing van onze objecten zijn 

er geen problemen geweest. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarrekening; Hoofdstuk 4. 

Balans met toelichting; Vlottende activa (pagina 95) naar de relatie tussen de oninbaarheid  

(€ 602.787) en de debiteuren belastingen.  

De heer Batelaan geeft aan dat een antwoord in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

De berekening van de hoogte van de voorziening voor oninbaar  is op basis van een percentage 

van de belastingdebiteuren per jaar. Hoe ouder de openstaande vordering hoe hoger het 

percentage van de inschatting van de oninbaarheid. 

 

De heer Blaauw merkt naar aanleiding van de Jaarrekening 2016; Jaarrekening; Hoofdstuk 8. 

Topinkomens (pagina 111) op dat er staat “Maximale bezolderingsnorm en ontslaguitkering”. 

Moet dit niet zijn “Maximale bezoldingsnorm en ontslaguitkering”? 

De heer Batelaan antwoordt dat dit inderdaad zo moet zijn, het betreft een spelfout. 

 

Bevindingen  

  De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

    1. Het resultaat als volgt te bestemmen: 

       -  bestemmingsreserve HWBP                                                                                 € 201.000,- 

       -  algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging voordeel                          € 1.216.000,- 

       -  algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel                                € 1.046.000,- 

 

                                                                                                        Totaal                        € 2.463.000,- 

  2. De volgende budgetten 2016 over te hevelen naar 2017: 

              -  KRW onderzoeken                                                                                                € 200.000,- 

             -  aanloopkosten Noorderlijk Belastingkantoor (NBK)                                             € 120.000,- 

 

                                                                                                        Totaal                            € 320.000,- 

   3.  De volgende kredieten samen te voegen: 

        -   Stedelijk Waterbeheer (124)                                                                              € 1.053.000,- 

              -   Uitvoering waterplannen (208)                                                                           € 1.520.000,- 

 

                                                                                                        Totaal                          € 2.573.000,- 
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6.  Vaststelling reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur 

   

  Mevrouw Potharst vraagt naar aanleiding van het reglement; hoofdstuk 4 Vergaderingen;  

  artikel 6; lid 3 (pagina 3) waarom deze tekst cursief is weergegeven, omdat dit een wijziging  

  suggereert die niet in het bestuursvoorstel genoemd is. 

  De heer Batelaan antwoordt dat een toelichting in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

De tekst is cursief omdat het om een aanvulling gaat. In het thans geldende reglement is 

opgenomen dat een tussentijdse vergadering enkel kan worden belegd indien het dagelijks 

bestuur het nodig oordeelt. In het toegevoegde derde lid is thans opgenomen dat dat ook 

mogelijk is indien het algemeen bestuur dit nodig acht. 

Voor zowel dagelijks bestuur als algemeen bestuur geldt dat een verzoek niet kan worden 

gehonoreerd indien een enkeling hierom verzoekt. 

Deze toelichting wordt toegevoegd aan de toelichting op het Reglement. 

 

De heer Blaauw merkt naar aanleiding van het bestuursvoorstel; hoofdstuk 4 Vergaderingen; 

artikel 11 en het reglement; artikel 11 (pagina 20) op dat er een discrepantie is wat betreft het 

afleggen van de eed en belofte en de eed of belofte. 

De heer Batelaan antwoordt dat een toelichting in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

Voor beide geldt dat het gaat om de eed of verklaring en belofte. 

 

Mevrouw Potharst vraagt naar aanleiding van het reglement; hoofdstuk 5. Rechten van de leden; 

artikel 21 (pagina 8) een toelichting. De tekst correspondeert niet met de het beschrevene in de 

toelichting op artikel 21 (pagina 22). 

De heer Batelaan geeft aan dat een antwoord in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

De opmerking is terecht. De laatste zin van de toelichting op artikel 21 Moties wordt 

geschrapt. 

  

Mevrouw Potharst vraagt naar aanleiding van de toelichting; Toelichting op hoofdstuk 5. Rechten 

van de leden; Artikel 22 Initiatiefvoorstel; laatste zin van de alinea (pagina 22) wat bedoelt wordt 

met het vierde lid. 

De heer Bolding geeft aan dat hiermee bedoeld wordt: Artikel 22; lid 4 op pagina 9 van het 

reglement.  

 

Mevrouw Potharst geeft aan een aantal spelfouten te hebben opgemerkt in het reglement en de 

toelichting. Deze zullen bilateraal worden doorgegeven. 

 

Bevindingen  

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

- het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het waterschap  

  Hunze en Aa’s vast te stellen; 

- te besluiten dat het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van  

  het waterschap Hunze en Aa’s de dag volgende na vaststelling in werking treedt onder  

  gelijktijdige intrekking van het Reglement van orde 2010. 
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7.  Zienswijze begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 Het Waterschapshuis 

 

 Mevrouw Potharst geeft aan content te zijn met de opmerking dat onder voorbehoud van  

  bestuurlijke goedkeuring de zienswijze is aangeboden aan Het Waterschapshuis.  

 

  De leden van de commissie geven aan dat het lastig is een mening te vormen door het ontbreken  

  van de ontwerpbegroting 2018 Het Waterschapshuis. 

   

  De heer Bolding geeft aan dat de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 op  

  bestuursnet worden geplaatst. 

   

  Bevindingen  

De commissie neemt kennis van het voorstel om in te stemmen met de zienswijze en de 

voorgestelde wijze van aanbieden aan het dagelijks bestuur van HWH. 

 

 

8. Herijking duurzaamheidbeleid 

  

  Mevrouw Potharst vraagt of de financiële consequenties kunnen worden aangegeven van de  

  concrete punten genoemd in het verslag. 

  De heer Batelaan antwoordt dat een toelichting in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

Wij verwachten niet dat de toepassing van de herijking van ons duurzaamheidbeleid tot 

meer kosten zal leiden dan nu in de (meerjaren)begroting is opgenomen. 

De concrete punten die worden genoemd zijn financieel al opgenomen in de 

meerjarenraming of in lopende projecten/processen. 

 

  Er is uitvoerig gesproken over het bestuursvoorstel. Het belang van duurzaam werken en  

  handelen door het waterschap is duidelijk. Evenals dat er een herijking van het   

  duurzaamheidbeleid moet plaatsvinden. Echter, de leden van de commissie vinden het voorstel  

  lastig te bespreken; de status en inhoud van het voorstel is niet helder en concreet. Afwegings-  

  en financiële kaders worden gemist. Er moet goed gekeken worden hoe met het voorstel mee om  

  te gaan en wat precies beoogd wordt met het voorstel. 

 

  Bevindingen 

   De commissie is van mening dat het bestuursvoorstel te beschouwend is, niet concreet en dat  

  afwegingskaders missen. Voorgesteld wordt om tijdens de algemeen bestuursexcursie op  

  29 mei 2017 samen te reflecteren hoe met dit voorstel om te gaan. 

 

    

9. Rondvraag  

 

  Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 

 

 

10.  Sluiting  

 

  De heer Assies sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.  
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Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2017.  

 

 

 

Jans Bolding,      Cees in ‘t Veld,  

secretaris      voorzitter 


