
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 27 maart 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle. 
 
De opname van deze vergadering is uitsluitend via audio voor u  beschikbaar via:  
https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormende-vergaderingen/2019/27-maart/13:30 
 
Aanwezig :   Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter),  G. van den Berg, A. Bouwmeester, O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, , F. Le Clercq-Westhuis,  
 ing. A.J. Doornbos, J. Dunnink, A. Fokt, ing. L.G. Hinnen, Ir. J.F. de Jong,  T. Kingma, W. Limburg, mr. C.J. Netjes, mr. G.B. Nijhuis, P. de Noord, 

K.H. Odink, H. Oegema, H.J. Pereboom, mr. ir. J.P.H.M. Pierey, G.H. Smeenk, F.K.L. Spijkervet , M.F. Strolenberg, G.F. Timmerman, , J. Visscher,  
mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, A.B. Wonink, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris. 

 
 
Afwezig met kennisgeving: D.J. Bruins en A.M. Tuit 
 
 
Nr. Agendapunt  Voorstel/overweging, vraag of opmerking 

 
Besluit 

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. 
 

 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

3 Besluitenlijst AB-
vergadering d.d. 28 februari 
2019 

Redactioneel: 
Op verzoek van de heer Netjes wordt onder punt 3C een tekstuele aanpassing doorgevoerd over de 
stemverklaring van de SGP fractie. Nu lijkt het tekstueel dat het Algemeen Bestuur instemt met de 
stemverklaring van de SGP fractie, terwijl iedere fractie zelf mag beslissen om een stemverklaring in 
te brengen. 
 
N.a.v.: -  

Conform besloten 
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4. Onderzoek geloofsbrieven 
en besluitvorming over 
toelating nieuw Algemeen 
Bestuur 

Voorstel: 
 
1. Op grond van het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven een besluit nemen over de 
toelating van personen tot het nieuwe algemeen bestuur. 
 
De voorzitter heeft de heer Kingma, voorzitter de commissie onderzoek geloofsbrieven het woord. 
De heer Kingma meldt dat door de commissie geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd en het 
algemeen bestuur positief adviseert over de toelaten van de in het voorstel genoemde personen tot 
het nieuwe algemeen bestuur. 

Conform besloten. 

5 Afscheid leden algemeen 
bestuur 

De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan alle leden van het algemeen bestuur en de 
fractievolgers. 
De individuele fractievoorzitters blikken terug op de afgelopen bestuursperiode. 
Mevrouw le Clercq-Westhuis overhandigt een eigengemaakt kunstwerk aan de voorzitter en licht 
hierbij het belang toe van het in verbinding zijn met de omgeving.  

 

6.  Sluiting en aansluitend 
maken groepsfoto en 
afscheidsreceptie 

De voorzitter geeft mevrouw le Clercq-Westhuis bij uitzondering voor de rondvraag het woord: 
Mevrouw le Clercq-Westhuis vraagt hoe de voorzitter denkt hoe de contact met huidige collegiale 
algemeen bestuur te behouden en verwijst hier naar het eerder overhandigde kunstwerk. De 
voorzitter zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. 
 
De voorzitter bedankt aanwezigen nogmaals de leden van het algemeen bestuur voor alle 
inspanningen en nodigt hen uit voor een groepsfoto en aansluitend een afscheidsreceptie. 

. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 23 april 2019 
 
 
De secretaris,    De voorzitter, 
 
 
 
 


