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Voor mijn gevoel een bestuurslid van een org die allang bestaat,en dat is het waterschap ook.Voel je 
je gelukkig in deze org. ,een samenvoeging van twee kleinere zelfstandige waterschappen?Ja wij 
wel.Zijn er vergissingen gemaakt met deze fusie?Volgens ons niet.Zijn er verbeteringen aan te 
brengen?Vast wel.Wat de informatie voor deze dag betreft een compliment voor de opstellers,goed en 
begrijpelijk te lezen.

Wanneer we na een aantal snelle <in mnd.uitgedrukt>besluiten hebben genomen worden twee 
organisaties in een kantoor gehuisvest dat moet volgens ons altijd een positieve uitwerking hebben 
voor onze org. het WDOD.

Het cijferwerk waar we deze middag ons licht over laten schijnen, wordt door onze fractie ook net als 
het aanloopje positief benaderd. Dat betekent niet dat je soms geen kritiek hebt op bepaalde 
onderdelen.

Voor wat de bestuursrapportage betreft willen we opmerken dat het positieve resultaat ons weer 
bevreemd, er is weer hoger begroot dan uitgegeven. Op de delta bijeenkomst vorige week werd dat 
ook duidelijk erkend en uitgelegd, plus de opmerking dat programmering en realisatie tot nog toe niet 
goed verliep, er werd bij elkaar langs gewerkt<dat zijn mijn woorden>.  Wij begrijpen ook dat na een 
korte inwerk periode alles niet vlekkeloos gaat. Maar hier zijn nieuwe mensen voor aangetrokken om 
dat te verbeteren.

We konden lezen dat van de 38milj. investeringen er 11 uit het vorige jaar kwamen er was begroot op 
0.Zon hoog percentage hopen we volgend jaar niet aan te treffen.

Dat er overschrijdingen zijn gemaakt is voor onze fractie geen probleem. Wanneer je in oude grachten 
gaat baggeren kom je vaak voor verrassingen te staan de ene keer is de samenstelling net iets anders 
,of je moet toch meer kuubs afvoeren dan was berekend.>

Bij de begroting en meer jarenraming zien we dat de fusie meer oplevert dan de voorspelde 4,5 milj. 
en dat toch wel alle doelen die gerealiseerd moeten zijn voor een bepaalde datum in stand blijven.

De afspraken die we gemaakt hebben over duurzaam doen gaan volgens ons nog meer positieve 
dingen opleveren. Ook voor de CU is het belangrijk dat de belastingen opgebracht moeten kunnen 
worden door de ingelanden, maar nog belangrijker is hoe laten we onze omgeving achter voor onze 
kinderen en kleinkinderen, hoe voeren we onze opdrachten uit ,alles op minimaal niveau of ook net 
iets meer of beter. Maar dit komt denk ik op een ander moment wel weer aan de orde .

Dat de org. het aandurft om structureel 3,5 milj. te bezuinigen op goederen en diensten vind ik van lef 
getuigen.

Wanneer we in de begroting 18-21 de investeringen langs lopen blijkt dat in 18 nog weinig gebeurt in 
het watersysteem, de constatering dat de programmering <is volgens mij planuitwerking> niet op orde 
is,is dus nog niet opgelost. Zou het niet verstandiger zijn hier meer tijd en energie in te zetten? Het 
moet toch mogelijk zijn om in 18 meer te realiseren dan wordt voorgesteld om daarmee 19 en 20 te 
ontlasten.

Bij de waterketen en maatschappij en organisatie is dit veel beter in balans.

Wanneer u vraagt de planuitwerking van het watersysteem te mandateren aan het DB is dat op zich 
geen bezwaar ,maar hoe worden wij hier in een vroeg stadium in meegenomen?

Het in verbinding staan met de omgeving gaat volgens mij al beter, de krant wordt gelezen en ik werd 
aangesproken door iemand die het maar vreemd vond dat honden op de dijken liepen en daar schade 
veroorzaken, Wij moesten dat toch verbieden, zelf denk ik dat het geen honden zijn maar andere 
beschermde dieren zoals das en marter dat zijn de echte muizenvangers.
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Het tarief voorstel van het DB is een manier om het teveel geinde belasting geld d.m.v. een eenmalige 
tariefsverlaging terug te geven. Je zou het ook op een andere manier kunnen doen en de belastingen 
over een aantal jaren constant te laten. Wanneer een belasting niet hoger wordt hoor je niemand, over 
een verlaging is een korte vreugde en men is het weer vergeten wanneer volgend jaar het verhoogd 
moet worden geeft dat weer allerlei reacties.

Wat gaat het DB doen met onze opmerking om de begrotingsbrief in juni te veranderen en om daar 
onze algemene beschouwingen te houden?

En de suggestie om het parkeerterrein te overkappen met zonnepanelen eventueel gedragen door 
onze eigen palen die gemaakt worden van maaisel? 
ook laten zien aan de omgeving wat wij doen.

Tot slot wensen wij u de energie en de gezondheid toe om in deze org te werken op de toekomst 
gericht met de zegen van onze GOD


