
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA ONLINE GEHOUDEN VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van  8 december 2020. 
 
Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, C.N. Hunger, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink (tot en met 

agendapunt 3-A), W.T.A. Konter , E.J. Leeuw , K.H. Odink, J. van Oorschot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, 
M.F. Strolenberg, F.K.L. Spijkervet, G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, A.B. Veldhoen, J. Visscher, M.E. Wesselink, 
G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, leden en de heer ir. R. van der Spank, plaatsvervangend secretaris. 

 
Afwezig: A.M. Tuit 
 

 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking Besluit 

1 Opening, mededelingen 
en vaststellen agenda 

De voorzitter licht het uitroepen van deze extra vergadering toe. De agenda wordt 
ongewijzigd 
vastgesteld. 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  

3 Aanvullend besluit over de 
Voorstellen aanpassing 
belastingstelsel  

Indien de voorstellen over het belastingstelsel als één pakket ter besluitvorming worden voorgelegd aan 
de Ledenvergadering van de Unie, de voorzitter mandaat te geven voor het pakket aan voorstellen m.b.t. 
aanpassing belastingstelsel te stemmen, met dien verstande dat hij als stemverklaring afgeeft dat:  

- WDODelta van mening is dat het hanteren van verschillende tarieven voor woningen en niet-
woningen niet past binnen de uitgangspunten die de Ledenvergadering bij aanvang van het proces 
heeft geformuleerd, geen urgent knelpunt oplost en het voorstel daaromtrent (onderdeel C) niet op 
een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen; 

- WDODelta alle onderdelen van het voorstel steunt, met uitzondering van onderdeel C; hierover heeft 
het nog geen standpunt en dit onderdeel zou eventueel nader moeten worden beschouwd in het 
permanente onderhoudsspoor; 

- de wijze waarop het voorstel is geagendeerd alleen de mogelijkheid biedt om voor of tegen te 
stemmen tegen het gehele pakket aan voorstellen; 

- WDODelta het grote belang van een breed gedragen besluit in de LV van de Unie onderkent; 
- hij daarom, ondanks de bezwaren tegen onderdeel C, voor het totale pakket aan voorstellen stemt. 

 

Conform besloten. 
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7 Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

8 Sluiting    

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 15 december 2020 
 
 
De secretaris,    De voorzitter, 
 
 
 
 


