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ONDERWERP
Vergaderplanning 2018 AB, Deltabijeenkomsten, Fractievoorzittersoverleg en Auditcommissie 

VOORSTEL
Het vergaderschema vaststellen voor de AB-vergaderingen, Deltabijeenkomsten, 
Fractievoorzittersoverleggen en vergaderingen Auditcommissie.

SAMENVATTING
In de bijlage is de vergaderplanning opgenomen voor het kalenderjaar 2018. In deze vergaderplanning 
is rekening gehouden met hetgeen is besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 
maart 2017 bij het agendapunt 04D Evaluatie besluitvormingsmodel. 

Er zijn 10 AB-vergaderdata opgenomen waarbij de juni en novembervergadering zijn gepland voor 
financiele stukken. Aanvang altijd op dinsdag om 13.30 uur. Er zijn in totaal 11 Deltabijeenkomsten 
gepland in principe op de donderdagavond (aanvang 19.30 uur). In het fractievoorzittersoverleg is 
gevraagd om er twee in de middag te plannen en dit is verwerkt in het schema. Van de 
Deltabijeenkomsten zouden eventueel een paar data kunnen worden gebruikt voor het ontwikkeltraject 
en staan er twee gereserveerd voor uitsluitend financiële onderwerpen (Dinsdag 19 juni en Dinsdag 
20 november). De jaarlijkse excursie heeft als datum vrijdag 8 juni 2018. De vergaderingen van het 
fractievoorzittersoverleg vinden in het algemeen plaats voorafgaande aan enkele van de 
Deltabijeenkomsten. Het vergaderschema is opgesteld met inachtneming van nakoming van 
gemaakte afspraken, schoolvakanties, continuïteit- en effectiviteitsaspecten. 

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
In uw vergadering van 28 maart 2017 is het besluitvormingsmodel geëvalueerd. In de vergaderapp 
IBABS worden de data gezet zodra deze definitief zijn vastgesteld door uw algemeen bestuur. Het 
vergaderschema is ook aangeboden aan het fractievoorzittersoverleg van 12 september. Gevraagd is 
om twee Deltabijeenkomsten ’s middags te plannen en dit is gedaan. Per mail zijn de voorlopige 
vergaderdata eerder per mail aan het AB en fractievolgers bekend gemaakt. Met een rode kleur zijn 
de wijzigingen voor het algemeen bestuur en de vergaderingen voor de leden van de auditcommissie 
aangegeven. 

OMGEVING EN PARTNERS
Het vergaderschema wordt extern bekend gemaakt via de website. 
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BIJLAGEN
1. Planning bestuursvergaderingen 2018

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
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