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Commissie  
Financiën en Algemene Zaken 
 

Conceptverslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 8 maart 2017 

 

Aanwezig: de heren In ‘t Veld (voorzitter), Batelaan (portefeuillehouder), Assies, Blaauw,   

        Bolhuis en de dames Ten Have Mellema en Potharst 

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

        managementassistente (verslag)  

 

Afwezig:     

 

Aanwezig op de publieke tribune: mevrouw Keppler 

 

 

1. Opening  

   

  De heer In ‘t Veld opent de vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ)  

  en heet een ieder welkom.  

   

 

2.  Mededelingen 

 

De heer Batelaan geeft, inzake de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor, aan dat de  

informatie in het bestuurdersbulletin NBK (nummer 5) op dit moment nog actueel is (op 

bestuursnet geplaatst d.d. 7 februari 2017). De opgelopen vertragingen leveren geen fysieke 

belemmeringen op met betrekking tot de realisatie van het nieuwe belastingkantoor. Er is alleen 

sprake van (mogelijke) tijdsdruk. 

 

  

3.  Verslag vergadering d.d. 25 januari 2017 

 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

    

4.  Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 22 maart 2017  

 

   De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

     

5.  Opheffen stichting beheer derdengelden advocaten waterschap Hunze en Aa’s 

  

  Bevindingen  

 De commissie neemt kennis van het voorstel om in te stemmen met het opheffen van de stichting  

  beheer derdengelden advocaten waterschap Hunze en Aa’s. 
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6.  Stedelijke wateropgave Assen – waterberging Bosbeek-Nijlandsloop  

   

  De heer Assies geeft aan dat voor de stedelijke wateropgave Assen een bijdrage van € 25,- per  

  m³ wordt voorgesteld, lager dan het maximum normbedrag van € 40,- per m³ en vraagt wat de  

  reden is van de verschillende bijdragen per m³ in stedelijke wateropgaven. 

  De heer Bolding licht toe dat de inrichtingsmaatregelen van deze wateropgave vanwege de  

  ligging van het gebied aanmerkelijk lager zijn zodat niet de maximale bijdrage wordt verstrekt. 

 

  De heer In ’t Veld vraagt  naar aanleiding van het bestuursvoorstel; Risico en kansen; 2
e
 alinea  

  (pagina 4) of het een vaste bijdrage betreft. 

  De heer Batelaan geeft aan dat dit het geval is. De bijdrage is gekoppeld aan de realisatie van  

  8.000 m³ waterberging.  

  

Bevindingen  

De commissie neemt kennis van het voorstel om een krediet van € 200.000,- beschikbaar te 

stellen voor de realisatie van 8.000 m³ waterberging binnen het project Herinrichting Bosbeek-

Nijlandsloop.  

 

 

7.  Rondvraag  

  

  De heer In ’t Veld vraagt naar aanleiding van het verslag van de vergadering van het dagelijks  

bestuur d.d. 19 december 2016, inzake Bestuurlijke mandatering noordelijk belastingkantoor i.o.,  

  of de mandatering door het algemeen bestuur moet worden geaccordeerd.  

  De heer Batelaan antwoordt dat de mandatering onderdeel uitmaakt van de formele inrichting en  

  uitvoering van het nieuw op te richten Noordelijk Belastingkantoor. Deze is door het algemeen  

  bestuur opgedragen aan het dagelijks bestuur bij de besluitvorming in juli 2016. 

 

  De heer In ’t Veld vraagt naar aanleiding van de rondvraag in het verslag van de vergadering van 

het dagelijks bestuur d.d. 19 december 2016, inzake de werkzaamheden aan de dijk 

(boezemkering) langs de Pekel Aa, wanneer het bestuursvoorstel hiertoe wordt geagendeerd en 

welke werkzaamheden reeds zijn verricht.  

 

De beoordeling is vorig jaar afgerond en de kering langs het Pekel A is afgekeurd op stabiliteit. 

We zijn – conform de afspraken in het beheerprogramma  – gestart met het in beeld brengen 

van de diverse mogelijkheden. De projectplanprocedure is gestart; het ontwerp-projectplan 

wordt in mei 2017 in het dagelijks bestuur behandeld. Verder zijn de eerste gesprekken 

gevoerd om tot grondaankoop te komen. 

Besluitvorming in ons algemeen bestuur en afronding van de projectplanprocedure zijn gepland 

voor de vergadering van oktober 2017. Als gevolg van de wettelijke termijnen rondom inspraak 

is het niet mogelijk om dit eerder te doen. 

 

 

8.  Sluiting  

 

  De heer In ‘t Veld sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.  
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Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 5 april 2017.  

 

 

 

 

Jans Bolding,      Cees in ‘t Veld,  

secretaris      voorzitter 


