CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE BESLOTEN VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 28 april 2020 in het Waterschapshuis te Zwolle.
Aanwezig:

P.A. Zoon (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw,
K.H. Odink, J. van Oorschot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, A. Poutsma, M.F. Strolenberg , F.K.L. Spijkervet, G.F. Timmerman,
L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, A.B. Veldhoen, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard,
J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris

Afwezig:

C.N. Hunger en E. Piek

Agendapunt

Voorstel/Overweging, vraag of opmerking

1

Opening en mededelingen

De voorzitter meldt dat mevrouw Hunger en de heer Piek zijn verhinderd.

2

Aanbeveling voorzitter /
dijkgraaf

De voorzitter schetst het proces van een aanbeveling tot benoeming van een voorzitter van een waterschap.
De voorzitter van de vertrouwenscommissie geeft een toelichting op de werkzaamheden van die commissie en het
resultaat daarvan, uitmondend in een voorstel dat luidt:
1.

2.
3.

4.

kennis te nemen van het - in dit voorstel opgenomen - verslag en resultaat van de werkzaamheden van de
vertrouwenscommissie voor de aanbeveling voor benoeming van een dijkgraaf van het Waterschap Drents
Overijsselse Delta;
de heer Dirk-Siert Schoonman, wonende te Brummen, aan te bevelen voor benoeming als dijkgraaf van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta;
het bijgevoegd besluit tot aanbeveling vast te stellen en deze te zenden aan de colleges van Gedeputeerde Staten
van Drenthe en Overijssel met het verzoek deze, voorzien van hun beschouwing, door te geleiden aan de minister
van Infrastructuur en Waterstaat;
dit besluit openbaar te maken.

De leden van de vertrouwenscommissie beantwoorden vragen van de overige leden van het algemeen bestuur.
Over het voorstel wordt schriftelijk gestemd. Er zijn 27 stembriefjes uitgereikt en ingenomen. Er zijn 27 stemmen op de
heer Dirk-Siert Schoonman uitgebracht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op
De secretaris,

De (waarnemend) voorzitter,

Besluit

Conform voorstel
besloten

