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AGENDAPUNT 4.6.A/B 

 

Onderwerp: vergaderschema 2015 Nummer: 867593 

In D&H: 07-10-2014 Steller: Cor Vos 
 BMZ   Telefoonnummer: (030) 634 59 41 In Cie: 
 SKK   Afdeling: Bestuursondersteuning 

In AB: 22-10-2014   
Portefeuillehouder: Poelmann Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel

 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 8, lid 1, van het Reglement van Orde van het algemeen bestuur; 

 

stelt het college u voor om: 
 
 
het vergaderschema voor het jaar 2015 vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
Het voorstel is, gelet op de krappe termijn tussen de besluitvorming van het college over het ontwerp-
schema en de eerstvolgende ab-vergadering, niet in een commissievergadering behandeld. Met het oog op 
de planning voor het komende jaar is het van belang om het schema z.s.m. vast te stellen. 
 
 
 
Reactie college op advies commissie
N.v.t. 
 
 
 



 
 

 
   

 

 
INLEIDING 
 
Het jaar 2015 wordt een bijzonder vergaderjaar omdat er op 18 maart 2015 verkiezingen worden gehouden, 
uitmondend in de installatie van nieuwe ab-leden en in de benoeming van hoogheemraden door het nieuw 
gekozen algemeen bestuur. Dit betekent dat er kort na 18 maart een tweetal vergaderingen wettelijk zijn 
voorgeschreven. Op 25 maart wordt de laatste vergadering gehouden van het algemeen bestuur in oude 
samenstelling, waarbij de verkiezingsuitslag moet worden vastgesteld en de geloofsbrieven van de nieuw 
gekozenen moeten worden onderzocht. Vervolgens vindt op 26 maart de installatie plaats van de nieuw 
gekozen ab-leden. In de daarop volgende weken moeten er een diverse ‘huishoudelijke’ zaken worden 
geregeld en wordt er uiteraard volop gesproken over de samenstelling van het nieuwe college. ‘Vroeger’ zat 
er tussen de uitslag van de verkiezingen en de installatie van de nieuw gekozenen ongeveer een maand en 
in die tijd kon al veel in gang worden gezet voor de nieuwe bestuursperiode, waaronder de 
collegesamenstelling. Door de nieuwe wetgeving begint dit traject nu in de week van de installatie en het is 
dus mogelijk dat politiek-bestuurlijke ontwikkelingen die in deze periode plaats vinden, nog effect hebben op 
deze vergaderplanning, met name in de periode april/mei. 
Nieuw is ook dat het zittende college ‘demissionair’ aan kan blijven tot het moment dan ten minste de helft 
van het te benoemen aantal nieuwe hoogheemraden is benoemd en deze benoemingen zijn aanvaard, ook 
in de situatie dat zittende collegeleden geen deel meer uitmaken van het nieuwe algemeen bestuur. Deze 
periode mag maximaal 3 maanden duren na het begin van de zittingsduur van het algemeen bestuur op 26 
maart. Mocht er dan nog geen nieuw college geheel of gedeeltelijk (meer dan de helft) zijn aangetreden, dan 
treedt de voorzitter in de plaats van het dagelijks bestuur tot het moment dat dit wel het geval is. 
 
Bij de opstelling van dit schema is rekening gehouden met voldoende spreiding in tijd tussen de commissie- 
en ab-vergaderingen, zodat er ook chronologisch gezien een meer overzichtelijke stukkenstroom richting 
bestuursleden gaat (niet te veel ‘haasje-over’ hoewel dat niet volledig te vermijden valt) en na behandeling 
ook gelegenheid overblijft om de advisering en/of besluitvorming te verwerken. De P&C-cyclus is ook in dit 
schema in te passen en tevens is rekening gehouden met bijzondere feestdagen e.d. 
Ook is hierbij teruggeblikt – onder meer met de ab-werkgroep ‘Veranderagenda’ - op het vergaderjaar 2014. 
Gebleken is dat er, net als in december met het oog op besluitvorming voor het komende jaar, ook in juli 
behoefte is aan een reguliere ab-vergadering om zaken als het ware af te kunnen ronden voor het 
zomerreces. Daarom is de behandeling van de jaarrekening en voorjaarsnota c.a. gepland voor 17 juni met 
daarna nog een reguliere ab-vergadering op 8 juli. 
Ook was de commissie- en ab-cyclus in september 2014, direct aansluitend aan het zomerreces, qua te 
behandelen onderwerpen mager te noemen. Daarom is nu meer tijd genomen tussen het einde van de 
vakantie en de start van de vergadercyclus in september.  
De werkgroep benadrukt vooral dat het schema houvast moet bieden. Gelet op de drukke agenda’s van ab- 
en commissieleden is het van belang om alleen in geval van uiterste noodzaak hiervan af te wijken. 
 
De behandeling van de jaarrekening en de voorjaarsnota is volgens dit schema gepland voor 17 juni 2015 
en die van de begroting op 11 november 2015 (ingevolge art. 101, lid 2, Waterschapswet moet de 
vastgestelde begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 december 
voorafgaande aan het betreffende begrotingsjaar worden toegezonden aan GS; voor de jaarrekening is dat 
ingevolge art. 107 eveneens binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli volgend op 
het betreffende begrotingsjaar). 
De voorjaarsnota- en begrotingsvergaderingen zijn primair bedoeld voor deze onderwerpen en eventueel 
voor andere, hieraan gerelateerde financiële zaken. Andere onderwerpen horen thuis in de reguliere 
commissie- en ab-vergaderingen.  
 
In dit schema zijn geen reservedata opgenomen, die eventueel als uitwijk kunnen dienen of voor thema-
bijeenkomsten kunnen worden ingezet. Deze bijeenkomsten moeten nu voorafgaand of aansluitend aan een 
commissievergadering worden gehouden. 
 

ARGUMENTEN 
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Ingevolge het het Reglement van Orde wordt het vergaderschema op voorstel van het college door het 
algemeen bestuur vastgesteld. 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN   
 
(niet van toepassing)
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
(niet van toepassing)
 
 
 
KANTTEKENINGEN  
(niet van toepassing)
 
 
 
UITVOERING  
(niet van toepassing)
 
 
 
COMMUNICATIE  
 
Het vergaderschema wordt zowel intern als extern bekend gemaakt. 
 
BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk ontwerp-vergaderschema 2015 

 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 
 
 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur, mevrouw J. Goedhart  
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