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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 19 april maart 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, Heeringa, Ten Have en Potharst   

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

Afwezig:      Mevrouw Plas 

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

5 Vaststellen aanbeveling dijkgraaf 

 

Op voorstel van de heer Van Hall stemt het algemeen bestuur in met de behandeling van 

het agendapunt achter gesloten deuren. 

 

De heer Van Hall stelt de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw ten Have in 

de gelegenheid om het proces, dat heeft geleid tot de aanbeveling en is beschreven in het 

voorstel, nader toe te lichten. 

Mevrouw Ten Have licht de stappen toe die de Vertrouwenscommissie heeft genomen om 

tot een aanbeveling te komen. Ze geeft aan dat naast het zakelijk doorlopen van een 

procedure ze bijzonder blij was met de prettige wijze waarop de commissie heeft 

gefunctioneerd.   

 

De heer Van Hall stelt vervolgens de leden van het algemeen bestuur in de gelegenheid 

om vragen te stellen aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie. 

Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. 

 

De heer Van Hall vraagt of er behoefte is aan stemming over het onderwerp. Hij 

concludeert dat dit niet het geval is en dat de aanbeveling van de heer Geert-Jan ten Brink 

wonende te Annen derhalve met algemene stemmen is vastgesteld. 

 

Het algemeen bestuur besluit 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- ten 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 stukken worden nog deze week aan beide provincies toegezonden.  
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Het algemeen bestuur besluit op voorstel van de heer Van Hall om  overeenkomstig artikel 

37 van de Waterschapswet in te stemmen met de opheffing van de geheimhouding van de 

stukken. 

 

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.  

 

De heer Van Hall stelt de vergadering voor om de vergadering in openbaarheid voort te 

zetten. Het algemeen bestuur stemt hiermee in. 

 

De heer Van Hall schetst in openbaarheid het verhandelde in de besloten vergadering en 

de door het algemeen bestuur genoemde besluiten. 

 

De heer Van Hall geeft aan dat er vanavond nog een persbericht naar de perscontacten 

wordt gezonden en dat er op onze website en ons intranet een bericht wordt geplaatst. 

 

De heer Ten Brink wordt opgehaald en met applaus begroet. 

De heer Ten Brink bedankt het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen. 

 

De vertrouwenscommissie wordt door de heer Van Hall bedankt voor de werkzaamheden 

en overhandigt de leden een bos bloemen. 

 

 

Vastgesteld bij mandaat op 20 april 2017, 

 

 

 

Harm Küpers,       Alfred van Hall, 

secretaris-directeur      dijkgraaf 

  


