BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden 11 maart 2020, aanvang 19.30 uur in het
waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.

Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf) en H.B. Tammes (secretaris-directeur)
E.J. Luitjens (loco-dijkgraaf), H. Beerda, A. van Velde-Oudijk en P.E. Tameling (leden Dagelijks Bestuur),
J.A. Bos, W.H. Everts, T.R.A.M. Franzen, S. Hilhorst, H. Hof, H. Hut, J.G. de Jonge, G. Kremer, E.D. Reitsema, J.A. Vermue, W.S. Jongsma, E. Emmens, J.R.C.
Wouda-Majoor, M.B. de Nijs, E. Kruidhof, K. Wierenga en L.B. Zwiers.
H. Bauman (griffier) en K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig: M. de Sterke en P.A van Mombergen.
Besluitenlijst
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.

Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Beerda doet een mededeling over de stand van zaken regionale energie strategie (RES).
De heer Wierenga en de heer Zwiers bereiden het functioneringsgesprek met de dijkgraaf de heer Middel voor.
Tijdens de fractie-overleggen op dinsdag 14 april zullen zij hiervoor input ophalen bij de fractievoorzitters.

Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige
vergadering d.d. 29 januari 2020.

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 29 januari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Toezeggingenlijst AB

De toezeggingenlijst AB wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende
stukken
Agendapunt 6:
Stand van zaken KRW-opgave
Paterswoldsemeer

Agendapunt 5.4 beantwoording vragen fractie Water Natuurlijk inzake uitrijden mest percelen Roderwolde :
De portefeuillehouder geeft aan voor de toekomst in dergelijke gevallen alerter te zullen op de communicatie met
betrokkenen. Tevens zal op de website duidelijker aangegeven worden hoe en waar een en ander gemeld moet
worden.
De heer Sol spreekt namens de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer in tijdens de AB-vergadering.
Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking van de schriftelijke vragen geeft de heer Middel een toelichting met
betrekking tot de stand van zaken ten aanzien van de inhoud en het proces Paterswoldsemeer.
Alle fracties spreken zich kritisch uit over de communicatie richting het algemeen bestuur over het proces
Paterswoldsemeer. Het algemeen bestuur is daarentegen positief over het feit dat het dagelijks bestuur heeft
gekozen om de dialoog aan te gaan met de omgeving. De heer Middel concludeert dat het algemeen bestuur
eerder geïnformeerd had moeten worden.

Agendapunt 7:
Instellen auditcommittee

Agendapunt 8:
Aanvullend besluit op eerdere
besluitvorming belastingheffing
2018 en 2019, ter inzage legging
NEN normen
Agendapunt 9:
Ontwerpbegroting Het
Waterschapshuis

Het algemeen bestuur ontvangt het verslag (met het eerstvolgende weeknieuws) van de bijeenkomst van de
gebiedsavond in de Rietschans in Haren op 24 februari jongstleden.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het instellen van een auditcommittee.
2. In te stemmen met de taken en de werkwijze van de auditcommittee.
3. Het aantal AB leden van de auditcommittee vast te stellen op vijf (5).
4. De samenstelling van de auditcommittee vast te stellen.
Vanuit het algemeen bestuur worden de volgende personen afgevaardigd in de auditcommittee:
De heer T. Franzen, mevrouw J. Wouda, de heer M.B. de Nijs, de heer G. Kremer en de heer E. Kruidhof.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Bekend te maken dat de NEN-normen waarnaar in de Verordening Zuiveringsheffing waterschap
Noorderzijlvest 2018, de Verordening Verontreinigingsheffing waterschap Noorderzijlvest 2018, de
Verordening Zuiveringsheffing waterschap Noorderzijlvest 2019 en de Verordening Verontreinigingsheffing
waterschap Noorderzijlvest 2019 wordt verwezen zijn bekendgemaakt door ter inzagelegging.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van Het Waterschapshuis.
2. Het Waterschapshuis te vragen om eerder dan nu bijgestelde verwachtingen te delen.
3. Dit naar voren te brengen bij het Waterschapshuis als zienswijze van Noorderzijlvest.
Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis, heeft de heer Vermue
(fractie Werk aan Water) schriftelijke vragen gesteld aangaande de financiële berekening.

Agendapunt 10:
Verordening
rekenkamercommissie

Agendapunt 11:
Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling
ZWK nr. 8
Agendapunt 12:
Rondvraag

Agendapunt 9:
Sluiting

Deze vragen zijn beantwoord en toegevoegd onder agendapunt 9.1 Naar aanleiding van deze schriftelijke
beantwoording geeft de heer Vermue aan dat het verschil in bedragen ogenschijnlijk nog steeds niet kan worden
verklaard door het verschil in/ex BTW van 21%. De portefeuillehouder zegt toe dat er een schriftelijke
verduidelijking volgt.
Het algemeen bestuur besluit:
1. De verordening Rekenkamercommissie waterschap Noorderzijlvest 2020 vast te stellen.
In het reeds geplande fractievoorzittersoverleg van 19 mei 2020 zullen mogelijke onderzoeksonderwerpen voor de
rekenkamercommissie worden besproken.
Het algemeen bestuur besluit:
Kennis te nemen van de nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier
De heer Vermue vraag of het wenselijk is dat het doorstroomprofiel van de brug Zwijntil wordt versmald als gevolg
van de vervanging van het brugdek i.v.m. klimaatveranderingen.
De portefeuillehouder zegt toe dat er een dubbelcheck zal worden gedaan voor wat betreft de toets van het
doorstroomprofiel van de brug.
De voorzitter sluit om 22.35 uur de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 1 juli 2020.

Bert Middel, dijkgraaf

Bas Tammes, secretaris-directeur

