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ONDERWERP
Vergaderplanning 2019 Algemeen Bestuur
VOORSTEL
Het vergaderschema vaststellen voor de AB-vergaderingen, Deltabijeenkomsten,
Fractievoorzittersoverleggen en vergaderingen Auditcommissie.
SAMENVATTING
In de bijlage is de vergaderplanning opgenomen voor het kalenderjaar 2019. Voor deze
vergaderplanning is de vergaderplanning 2018 uitgangspunt geweest.
Er zijn 12 AB-vergaderdata opgenomen waaronder twee ‘verplichte’ vergaderingen eind maart
vanwege de waterschapsverkiezingen. De AB-vergaderingen zijn altijd gepland op dinsdag om 13.30
uur. De juni en novembervergadering zijn gereserveerd voor behandeling van financiële stukken. Er
zijn in totaal 11 Deltabijeenkomsten/excursies inclusief data introductieprogramma gepland.
Doorgaans op de donderdagavond (aanvang 19.30 uur). De financiële bijeenkomsten en
introductieavonden zijn ook op andere avonden gepland. De jaarlijkse excursie (gehele dag) heeft als
datum vrijdag 14 juni 2019. De 5 data voor het fractievoorzittersoverleg zijn gekoppeld aan andere ABbijeenkomsten. Het vergaderschema is opgesteld met inachtneming van nakoming van gemaakte
afspraken, schoolvakanties, continuïteit- en effectiviteitsaspecten.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
In maart 2019 worden de waterschapsverkiezingen gehouden waarna een nieuw bestuur wordt
geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur kan ook bepaalde wensen hebben die van invloed kunnen zijn op
het vergaderschema 2019. Het wijzigen van data en tijden heeft overigens vaak wel tot gevolg dat
misverstanden ontstaan. In de vergaderapp(licatie) IBABS worden de data opgenomen zodra deze
definitief zijn vastgesteld door uw algemeen bestuur. Gekozen is om de vergaderplanning direct in uw
Algemeen Bestuur aan de orde te stellen en niet eerst in het fractievoorzittersoverleg van 4 oktober te
behandelen. Dit zou namelijk betekenen dat het vergaderschema in dat geval wat laat voor het AB en
fractievolgers beschikbaar komt met als gevolg dat de persoonlijke agenda’s van de diverse
bestuurders voor een deel vollopen.
OMGEVING EN PARTNERS
Het vergaderschema wordt extern bekend gemaakt via de website.
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FINANCIËN
De vergaderkosten moeten worden opgevangen binnen de exploitatiebegroting 2019.

BIJLAGEN
1. Planning bestuursvergaderingen 2019 voor het Algemeen Bestuur

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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