
 

 

 
 
 
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van  21 mei 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle. 
 
Aanwezig:   Ir. J.F. de Jong (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, C.N. Hunger, W.T.A. 

Konter, E.J. Leeuw, K.H. Odink, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet, M.F. Strolenberg, G.F. 
Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, W.A. Konter, J. van Oorschot, A.B. Veldhoen, J. Visscher, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard, 
J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris. 

 
Afwezig: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), M.E. Wesselink 
 
 
 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 

 
Besluit 

1 Opening en mededelingen De waarnemend voorzitter opent de vergadering. 
Mevrouw Wesselink heeft zich afgemeld. 
De voorzitter roept op de vergadering uiterlijk 16:00 uur te beëindigen in verband met het afscheid van de 
vertrekkende DB-leden of te schorsen indien de beraadslagingen daartoe aanleiding geven. 
 
Op verzoek van de fractie Bedrijven wordt agendapunt 3A (ontwerpbegroting GBLT 2020) als 
bespreekpunt geagendeerd in plaats van hamerstuk. Waarnemend voorzitter verzoekt aanwezigen hier 
rekening mee te houden. 
 
Mededeling: 
De waarnemend dijkgraaf meldt dat mevrouw Veldhoen van 22 mei tot en met 10 september 2019 met 
zwangerschapsverlof gaat. De procedure hiervoor is dat zij tijdelijk ontslag uit het algemeen bestuur 
krijgt. De heer Korenromp, nu nog fractievolger van de fractie Water Natuurlijk, vervangt haar in deze 
periode. Nadat de heer Korenromp zijn benoeming heeft aanvaard en aan de overige formaliteiten heeft 
voldaan zal in de algemeen bestuursvergadering van 25 juni de commissie onderzoek geloofsbrieven 
verslag doen van het onderzoek geloofsbrieven. Vervolgens zal de heer Korenromp in de AB vergadering 
van 25 juni beëdigd worden.  De heren Spijkervet, Timmerman en mevrouw Onderdijk worden benoemd 
in deze commissie geloofsbrieven. 
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2 Mogelijkheid tot inspreken Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

3A Ontwerpbegroting GBLT 2020 Voorstel: 
1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2020 van het gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT 
2. Geen zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting 2020 

 
• Op verzoek van de fractie Bedrijven behandeld als bespreekstuk in plaats van hamerstuk. 
• De fractie Bedrijven alsmede andere fracties spreken hun zorg uit over de kostenstijging en 

vragen het dagelijks bestuur hier meer duidelijkheid over te geven. 
• De fractie Bedrijven ziet een risico in het nieuwe aan te besteden belastingsysteem en de 

implementatie hiervoor en verzoekt het dagelijks bestuur een vinger aan de pols te houden en zo 
nodig krachtig actie te ondernemen. 

• De fractie van ChristenUnie onderstreept fors het belang van sociaal invorderen en de regels en 
voorbeeld functie van de overheid hierin. 

• De CDA fractie stelt vragen over het BTW risico.  
 
Portefeuillehouder de heer Odink geeft antwoorden en verdere toelichting op de gestelde vragen. 
 
 

Conform 
besloten. 

3B Wijziging 
Gemeenschappelijke regeling 
GBLT 

VOORSTEL 
I. Toestemming te verlenen aan het dagelijks bestuur tot wijziging van de Gemeenschappelijke 

regeling GBLT, conform de concept-Gemeenschappelijke regeling die is bijgevoegd in Bijlage A, 
waarin wordt gerealiseerd dat het algemeen bestuur van GBLT bevoegd is tot het oprichten van 
of deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen, waaronder lidmaatschap van een 
werkgeversvereniging; en  
 

II. Dit besluit middels toezending overeenkomstig artikel 10:31, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend te maken aan het dagelijks bestuur.   

 
 

Conform 
besloten. 

4A Klimaatakkoord 
Ledenvergadering Unie van 
Waterschappen 

Voorstel: 
1. De vertegenwoordiger van WDODelta in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 

14 juni a.s. laten instemmen met de richting en de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.  
2. Daarbij sterk benadrukken dat we ons zorgen maken over de financiële consequenties die het 

akkoord met zich mee brengt en dat we veel belang hechten aan een evenwichtige en verantwoorde 

Conform 
besloten. 
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uitvoeringswijze in de komende jaren. 
 
Mevrouw Hunger onthoudt zich van stemming in verband met mogelijke belangenverstrengeling. 
 
De heer de Leeuw van de fractie Bedrijven doet in relatie tot innovatie de suggestie om het zogenaamde 
garantiefonds in ere te herstellen. Op deze wijze kunnen mogelijk de risico’s van de eerste gebruikers 
van een nieuwe techniek beperkt worden. Dagelijks bestuurslid de heer Spijkervet stelt in reactie hierop 
voor in een nog te plannen Deltabijeenkomst te kijken hoe dit specifiek op gebied van zuiveringen verder 
te ontwikkelen.  

5 Concept besluitenlijst AB-
vergaderingen 17 en 23 april 
2019 

17 april: 
Redactioneel: De naam van de heer Konter is dubbel opgenomen bij de aanwezigen. Dit wordt 
aangepast. 
N.a.v.: Geen opmerkingen. 
 
23 april: 
Redactioneel: Geen opmerkingen. 
N.a.v.: Geen opmerkingen. 
 
Actielijst: Geen opmerkingen. 

Conform 
besloten. 

6 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken.  Conform 
besloten 

7 Afscheid vertrekkende DB-
leden 

De waarnemend voorzitter richt het woord tot de vertrekkende DB-leden de heren Spijkervet, Oegema en 
de Jong en bedankt hen voor hun inzet en overhandigt bloemen. De heer de Jong komt niet terug in het 
nieuwe algemeen bestuur en ontvangt traditiegetrouw een hensbeker uit handen van waarnemend 
voorzitter. Na afloop van deze algemeen bestuursvergadering is er een afscheidsreceptie waar zowel de 
waarnemend voorzitter als de vertrekkende DB-leden een persoonlijk noot zullen delen. 
 
De fractie Water Natuurlijk spreekt een dankwoord uit naar in het bijzonder de heer de Jong. 
De CDA fractie spreekt een dankwoord uit naar in het bijzonder de heer Oegema. 
De VVD fractie spreekt een dankwoord uit naar  in het bijzonder de heer  Spijkervet. 
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8 Benoeming leden dagelijks 
bestuur en coalitieakkoord 

Voorgesteld wordt een besluit te nemen over: 
 
1. A.   de omvang van het dagelijks bestuur te bepalen op 5 leden; 

B. de tijdsbestedingsnorm van de leden van het dagelijks bestuur vast te stellen op totaal 300 %, 
per dagelijks bestuurslid 60%; 

C. de kandidaat dagelijks bestuursleden, mevr. Wichard en de heren Breunissen, Odink, Pereboom 
en Wijnen te benoemen tot leden van het dagelijks bestuur. 
 

2. het instemmen met het coalitieakkoord 2019-2023 “Wonen, werken en natuur verbinden met water, 
samen duurzaam verder” als bestuursprogramma op hoofdlijnen;  

 
De waarnemend voorzitter stelt voor om bovenstaande punten afzonderlijk te behandelen. 
 
 
1.  

• Mevrouw doet namens de aspirant-coalitiepartijen verslag van het formatieproces. 
• De fracties nemen dit voor kennisgeving aan. 
• De leden van het algemeen bestuur stemmen in met de punten 1A en 1B. 
• Mevrouw Wichard bedankt  de formateur de heer Bos en overhandigt hem een bos bloemen. 
• De waarnemend voorzitter verklaart de kandidaten: mevrouw Wichard, de heren Breunissen, 

Odink, Pereboom en Wijnen benoemd (punt 1C). De kandidaten aanvaarden de benoeming en 
nemen plaats achter de DB-tafel. 

• De waarnemend voorzitter overhandigt de dagelijks bestuursleden bloemen. 
 

2. De heer Brandsma doet namens de aspirant-coalitiepartijen verslag van het formatieproces. 
 
Amendementen en moties: 
Amendement 1: De fractie AWP dient een amendement in met het verzoek voor twee tekstuele 
aanpassingen in het coalitieakkoord. Één op pagina 3 onder de kop Klimaatverandering en één op 
pagina 9 onder 2.1. voor betreffende veranderende inzet bij verandering van het werkveld. Zie bijlage 1. 
 
 
 
Amendement 2: De fractie AWP dient een amendement in met het verzoek voor één tekstuele 
aanpassing in het coalitieakkoord in paragraaf 2.2.. Zie bijlage 2.   
 
 

Conform 
besloten 1A en 
1B en 1C  
 
 
 
2. Conform 
besloten. De 
fracties 
Gemeente-
belangen 
Drente~Overijs
sel / SGP/AWP 
en 50Plus 
stemmen 
tegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het AB 
verwerpt 
amendement 1 
met een ruime 
meerderheid 
van stemmen. 
 
Het AB 
verwerpt 
amendement 2 
met een ruime 
meerderheid 
van stemmen 
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Amendement 3: De fractie AWP dient een amendement in met het verzoek voor één tekstuele 
aanpassing in het coalitieakkoord in paraaf 6. Zie bijlage 3. 
 
 
 
 
 
Motie 1: De CDA fractie is van mening dat in het coalitieakkoord te weinig accent ligt op het onderwerp 
communicatie en dient hier een motie over in. Zie bijlage 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie 2: De fracties SGP en 50Plus dienen een motie in over beperking van de jaarlijkse tariefstijging tot 
inflatiecorrectie. Zie bijlage 5. 
 
 
 
 
 
 
Motie 3: De fracties SGP en 50Plus dienen een motie in over het waterschap als functionele democratie. 
Zie bijlage 6. 
 
 
 
 
 
Motie 4: De fracties SGP en 50Plus dienen een motie in over het voornemen als waterschap in 2025 
energieneutraal te zijn. Zie bijlage 7. 

 
 
Het AB 
verwerpt 
amendement 3 
met een ruime 
meerderheid 
van stemmen. 
 
 
Het AB neemt 
motie1 van de 
CDA met een  
meerderheid 
van stemmen 
aan met een 
stemverklaring 
van de VVD 
fractie. 
 
Het AB 
verwerpt motie 
2 met een 
ruime 
meerderheid 
van stemmen. 
 
 
Het AB 
verwerpt motie 
3 met een 
ruime 
meerderheid 
van stemmen 
 
Het AB 
verwerpt motie 
4 met een 
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ruime 
meerderheid 
van stemmen 
met een 
stemverklaring 
van de VVD 
fractie. 

8 Rondvraag De heer Visscher van de fractie SGP refereert aan een artikel op de website van RTV Drenthe over het 
nieuw te bouwen ziekenhuis in Meppel en het standpunt van de bestuursvoorzitter van ISALA n.a.v. de 
specifieke vragen die de raadscommissie heeft gesteld aan ISALA over het filteren van medicijnen uit 
rioolwater. De heer Visscher betreurt de houding van het bestuur van ISALA. De heer Visscher vraagt of 
de leden van het dagelijks bestuur bekend zijn met dit standpunt en bereid zijn in gesprek te gaan met 
het bestuur van ISALA. De waarnemend voorzitter zegt toe dat het DB hier in het AB  op terugkomt. 

 

8 Sluiting De waarnemend voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid, sluit de vergadering en nodigt de 
aanwezigen uit voor de afscheidsreceptie van de vertrekkende DB-leden. 

 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 25 juni 2019 
 
 
De secretaris,    De waarnemend voorzitter, 
 
 
 
 


