
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 24 mei 2019, aanvang 14.00 uur, in vergaderruimte Rivierenland 

Deelnemers: Prof. Dr. J.C. Verdaas (dijkgraaf), Ir. Z.C. Vonk (secretaris-directeur), G.P. van den 
Anker, J. Bikker, P.J.H. Buskens (vanaf 14.10 uur), S.H.B. Daamen, L.L. Doude van 
Troostwijk (vanaf 14.15 uur) , H.A. Driessen, R.P. van Gent, M.C. de Graaf-
Groeneveld, M.H.M. Gremmen, E. Groenenberg, B. de Groot, F.J.M. Harbers, G.V. 
den Hartog, M.J. van IJsseldijk, D.F. van der Kraan, M.P. Laeven, H.H.R. van Loenen 
Martinet, H.W. Mulder-Fokker, A.H. van der Netten van Stigt, J. Opschoor, H. van 't 
Pad, H.T. Peren (vanaf 14.10 uur), B. de Peuter, C. Romijn, M.A. de Raaf, N. Reitsma, 
H. Roorda, T. Stam, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers. 

Tevens aanwezig: de heer H.J. van Schaik, (in)formateur. 

Afwezig: --

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

1. Opening
De dijkgraaf opent de AB-vergadering om 14.00 uur.  
De AB leden Buskens, Doude van Troostwijk en Peren zullen iets later ter 
vergadering verschijnen. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Trekking stemnummer 
Een eventuele hoofdelijke stemming en de rondvraag zullen aanvangen bij nr. 5 van 
de presentielijst, AB lid Doude van Troostwijk. 

4. Mededelingen 
- Ter tafel liggen een boek over Dijkverbetering Kinderdijk Schoonhovenseveer, 

het magazine van de Oude Hollandse Waterlinie en, per fractie, een brief van 
de Stichting Politieke Academie

- Zoals bekend is er een themabijeenkomst AB op maandag 3 juni 2019. 
Uitnodiging en programma volgen volgende week.  

- Naast de presentielijst ligt een overzicht waarop dieetwensen aangegeven 
kunnen worden voor maaltijden tussen vergaderingen enz.  

5. "Door water verbonden, Sterke dijken, (be)leefbare iconen", Bestuurs-
akkoord op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2019-2023 

Er worden de volgende stemverklaringen afgelegd: 
- De fractie Partij voor de Dieren is van oordeel dat na een aanvankelijk positieve 

start te weinig punten vanuit hun programma zijn opgenomen.  
- De fractie 50 PLUS is van oordeel dat er niet is gekozen voor een kwaliteits-

impuls en te weinig voor bestuurlijke vernieuwing. Het is wel een breed 
bestuursakkoord maar het had veel breder gekund. 

- De fractie VVD/AWP loopt het gehele proces en de uiteindelijke uitkomst door 
aan de hand van een maritieme metafoor. De bestuurlijke vernieuwing zou 
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door allen als een kans gezien moeten worden.
- De fractie Bedrijven geeft aan dat dit bestuursakkoord kennelijk het maximaal 

haalbare is. Het had veel beter gekund maar het is in ieder geval een sterke 
vooruitgang ten opzichte van het akkoord van vier jaar geleden. 

Unaniem wordt besloten in de alinea Financiën de laatste zin als volgt te laten 
luiden: "Eén van de aspecten die zal worden nagegaan is of het in enige mate laten 
betalen door de ingezetenen voor de kwijtscheldingen kan bijdragen aan de 
genoemde evenwichtige verdeling van de lasten". 
Afgesproken wordt dat er over een jaar een evaluatie gehouden zal worden. De 
wijze waarop daaraan vorm en inhoud gegeven zal worden zal worden besproken 
in het overleg van de fractievoorzitters met de dijkgraaf.  
De fracties Partij voor de Dieren en 50PLUS steunen dit bestuursakkoord op 
hoofdlijnen niet. De overige fracties wel.  

6. Aantal en tijdsbestedingsnorm dagelijks bestuur 
Conform het voorstel van de fractievoorzitter van het CDA wordt besloten met de 
toezegging dat na een jaar de verdeling van de taken over de heemraden en de 
tijdsbesteding geëvalueerd zullen worden. 
De fracties VVD/AWP, Bedrijven, Partij voor de Dieren en 50 PLUS stemmen tegen 
dit voorstel.  

7. Benoeming van de heemraden 
De vijf kandidaten zijn gescreend en er zijn geen beletselen hen als heemraad te 
kiezen. 
De AB leden De Graaf-Groeneveld, Harbers en Stam worden benoemd tot stem-
opnemers. 
Per stemming worden 29 stembriefjes uitgereikt omdat degene wiens naam op de 
voordracht staat niet aan de stemming deel mag nemen. 
Aan het begin van iedere stemming wordt gevraagd of er tegenkandidaten zijn. Dit 
is bij alle vijf de stemmingen niet het geval.  
De uitkomst van de schriftelijke stemming is als volgt: 

M.H.M. Gremmen 21 8 blanco

H.A. Driessen 17 12 blanco

H. Roorda 22 7 blanco

H. van't Pad 29 0 blanco

G.V. den Hartog 21 8 blanco

De stemopnemers worden bedankt voor hun werk en hun commissie wordt 
ontbonden. De stembriefjes worden vernietigd.  

8. Rondvraag 
- Mevrouw Doude van Troostwijk geeft in algemene zin, mede gelet op het 

verloop van de bespreking bij agendapunt 6, aan de heemraden mee dat zij het 
zeer op prijs stelt volledige antwoorden te ontvangen.  

- Mevrouw Visser – Kieboom verzoekt of het mogelijke is de moderne presen-
tielijsten die thans gebruikt worden in te wisselen voor een handtekeningen-
boek, zoals dat tot ongeveer een jaar geleden in gebruik was. 

- De heren De Raaf, Van der Netten van Stigt en Harbers maken van de gelegen-
heid gebruik om de heer Jan van Gils, die aanwezig is op de publieke tribune, 
hartelijk te bedanken voor zijn bestuursondersteunende activiteiten in het 
verleden en wensen hem een goede pensioentijd toe.  
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9. Sluiting
De dijkgraaf sluit, om 15.45 uur, de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 21 juni 2019. 

De secretaris-directeur,                                            De voorzitter, 

Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 


