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VOORSTEL

Het AB besluit:
Het vergaderschema voor de bijeenkomsten van het algemeen bestuur in 2022 vast te stellen 

SAMENVATTING
Voor u ligt het voorstel voor het vergaderschema 2022. Hierin zijn de data opgenomen voor de AB 
vergaderingen, Deltabijeenkomsten , Fractievoorzittersoverleggen, inloopmomenten voor 
technische vragen en de jaarlijkse AB-excursie

De geplande schoolvakanties, continuïteit en effectiviteit zijn de overwegingen op basis waarvan de 
data in het vergaderschema zijn ingepland. Gezien eerder geuite wensen om dit schema vroegtijdig 
vast te stellen wordt dit nu aan u voorgelegd.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Er is voor het hele jaar bekend wanneer uw bijeenkomsten plaatsvinden.  

KADER
Het reglement van orde bepaalt dat er jaarlijks een vergaderschema voor uw openbare vergaderingen 
wordt vastgesteld. Uit praktische overwegingen worden ook uw overige bijeenkomsten zo veel als 
mogelijk in het vast te stellen schema meegenomen.

ARGUMENTEN

Uitgangspunten die voor het vergaderschema zijn gehanteerd, zijn (cursief is afwijkend t.o.v. vorig 
jaar):

Algemeen
- Geen vergaderingen op nationale en christelijke feestdagen. 
- Indien mogelijk geen vergaderingen in schoolvakanties
- Vergaderingen van de Auditcommissie worden niet meegenomen in deze planning en worden 

door de commissie zelf (in samenspraak met de Controller) ingepland.
- Op een nader te bepalen tijdstip (afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen) moet bepaald 

worden welke bijeenkomsten fysiek en welke digitaal plaatsvinden.
- Het gesprek tussen DB en AB over het besluitvormingsproces kan leiden tot aanpassingen in 

het schema. Omdat die uitkomsten waarschijnlijk pas dit najaar bekend zijn, is het niet 
gewenst om daarop te wachten met het vaststellen van dit schema.

Bijeenkomsten van het AB
- 10 AB-vergaderingen op dinsdag aan het eind van de maand, aanvang 13:30 uur  (in februari 

eerder in de maand i.v.m. voorjaarsvakantie)
- 10 Deltabijeenkomsten (afwisselend op dinsdag- en donderdagavond) 
- Inloopmomenten voor technische vragen AB op de dinsdag voor het AB, behalve als dat 

samenvalt met een Deltabijeenkomst, dan wordt het woensdag (daarvan is sprake bij 
behandeling Rekening, Begrotingsbrief e.d.)

- Een jaarlijkse AB-excursie in juni. 
- 6 fractievoorzittersoverleggen, aansluitend aan een AB vergadering (was 5).

FINANCIËN
Voor de vergaderkosten is budget opgenomen in de exploitatiebegroting 2022. Dit besluit heeft geen 
andere specifieke financiële consequenties. 

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
De ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus kunnen van invloed zijn op de wijze van vergaderen. Het 
waterschap volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid. Indien de ontwikkelingen leiden tot wijzigingen in 
het vergaderschema, zullen deze aan het fractievoorzittersoverleg worden voorgelegd. 

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
N.v.t. 

COMMUNICATIE 
Het vergaderschema wordt extern bekend gemaakt via de website. 

VERVOLG / UITVOERING
- Na uw vaststelling van de vergaderplanning 2022 worden alle data voor u opgenomen in  Ibabs en 

op de WDODelta website geplaatst. 
- Eventuele wijzigingen in de planning worden aan het fractievoorzittersoverleg voorgelegd.
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BIJLAGEN
1. Vergaderplanning 2022.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


