ALGEMEEN BESTUUR
Vergadering d.d.:
Betreft:

19 september 2018
Informerend
Portefeuillehouder: Middel/Luitjens
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DB-AB
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20
4. Water en maatschappij

Onderwerp
Geactualiseerde bestuursagenda 2018
Bijlagen
1.

bestuursagenda 2018 (geactualiseerd)

Kennisnemen van
de geactualiseerde bestuursagenda 2018, waarin is aangegeven welke voorstellen in 2018
geagendeerd staan en stonden voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.
Inleiding
Het algemeen bestuur wordt jaarlijks geïnformeerd over de in een kalenderjaar te behandelen
onderwerpen en voorstellen in de vergaderingen van het algemeen bestuur. In maart 2016 heeft u
voor het eerst kennis genomen van een dergelijke bestuursagenda. In uw vergadering van 7 februari
2018 heeft u kennisgenomen van de bestuursagenda voor het jaar 2018. De basis voor deze
bestuursagenda is het Jaarplan 2018. Hierbij treft u aan de stand van zaken c.q. een actualisatie van
deze bestuursagenda.
In 2018 is en wordt een groot aantal voorstellen en onderwerpen aan het algemeen bestuur
voorgelegd. In de bijlage zijn deze onderwerpen chronologische naar kwartalen gecategoriseerd,
waarbij is aangegeven wat reeds behandeld is in het algemeen bestuur en wat naar verwachting de
komende maanden nog geagendeerd wordt. Ook is te zien dat een aantal voorstellen in het
algemeen bestuur zijn behandeld die niet op de bestuursagenda stonden. Daarentegen zien we ook
dat de behandeling van een aantal voorstellen is verschoven naar een ander kwartaal.
Tot en met de vergadering van het AB van 11 juli zijn in totaal circa 60 voorstellen in de informatieve
en reguliere AB-vergaderingen besproken. Hiervan waren 13 voorstellen die niet op de
bestuursagenda stonden zoals u die in februari heeft ontvangen. Acht voorstellen zijn van het eerste
halfjaar doorgeschoven naar het tweede halfjaar. Deze verschuivingen hebben niet geleid tot het
later behalen van de doelstellingen vanuit het Jaarplan 2018.
Kernboodschap
In 2018 is reeds een groot aantal voorstellen en onderwerpen aan het algemeen bestuur voorgelegd.
De geactualiseerde bestuursagenda 2018 geeft aan dat circa 60 onderwerpen met het algemeen
bestuur zijn besproken. Tevens wordt aangegeven welke onderwerpen nog in de komende vier
maanden geagendeerd staan.
Vervolg
In de komende maanden zult u de afzonderlijke voorstellen tegemoet kunnen zien.
Bij het behandelen van het Jaarplan 2019 (AB-vergadering 28 november 2018) wordt de
bestuursagenda 2019 gepresenteerd.

