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Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 26 mei 2021
Aanwezig: De heren Barteids, Blaauw, Ten Brink (dijkgraaf), Bruning, Douwstra, Fonhof, De
Graaf, Haerkens, Hofstra, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Mentink,
Sinnema, Tjarks, Visser en De Vos en dames Beuling, Creemer, Eshuis, Ten Have,
Heeringa, Kuiper, Leenders en Plas
De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst)
Tevens:
Afwezig:
De heer Van Calker.

Agendanr.
1

Onderwerpen en besluiten
Opening
De heer Ten Brink opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur
welkom. Ook heet hij de belangstellenden, die de vergadering via de livestream volgen,
van harte welkom.
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Mededelingen
Excursies: Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft aan dat er na de zomervakantie
extra excursies worden georganiseerd. Op 13 september 2021 is in de tweede helft van
de middag een excursie naar het project beekbodemverhoging Anloërdiep gepland. De
(reeds geplande) najaarsexcursie op 1 oktober gaat naar het natuurgebied Tusschenwater
en een verkenning van het Zuidlaardermeer per boot. In overleg met de agendacommissie
wordt er een excursieprogramma voor het najaar opgesteld.
Na ongeveer 1,5 uur vergaderen wordt de vergaderzaal gelucht volgens de richtlijnen
omtrent Covid-19.

2b

Planningsschema
De heer 8/aauw refereert aan de toezegging gedaan tijdens het fractievoorzittersoverleg
op 20 mei dat er uitleg wordt gegeven over diverse budgetten. Dit staat niet op het
planningsschema. Op het planningsschema voor de volgende vergadering wordt dit
onderwerp toegevoegd.
Het schema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.
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Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 17 maart 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Voorbereidingskrediet Kadeversterking Lappenvoort-Oosterland
Binnen de commissie WSW is gesproken over baggerdepot en de oplossing, het
uitgebreide vooronderzoek en het raamcontract.
De commissie FAZ heeft kennis genomen van het voorstel. Het betreft een
voorbereidingskrediet waar nog veel ruimte zit en waar nog veel geïnventariseerd moet
worden.
Vanuit het algemeen bestuur worden zorgen geuit omtrent de locatie naar de toekomst
toe.. Eveneens wordt aangegeven dat het prettig was geweest als het algemeen bestuur
eerder geïnformeerd zou worden over dit soort zaken. De gevolgen voor de
meerjarenraming (MJR) worden zichtbaar in de volgende vergadering waar de MJR op de
agenda staat.

Besluit

