TOEZEGGINGENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
Nr.

Datum Orgaan
vergadering

6 februari

24 april

Omschrijving onderwerp

Voortgang

Portefeuillehouder/
Actiehouder

AB 6 februari 2019
De portefeuillehouder geeft aan dat als de nota Uitgezet in de organisatie
verbonden partijen is vastgesteld, de eerste
toetsing na een jaar zal worden uitgevoerd.
(I.v.m. corona maatregelen verschoven,
gewijzigde planning Bestuursagenda
2020)

Luitjens-de Vries

AB 24 april 2019
Wordt besproken in het DB

Agenderen brief Betaalbaar Water inzake
Tameling-van Rosmalen
inklinking van de bodem voor een volgende ABvergadering met notitie vanuit DB.
(I.v.m. corona maatregelen verschoven,
gewijzigde planning Bestuursagenda
2020)

Uiterste datum gereed

Verplaatst naar AB 25 november
2020

Verplaatst naar AB 21 oktober
2020/schriftelijke notitie

Informeel koffiemomentje met AB 20 mei 2020
20 mei

Van Velde zegt toe na een toelichting over de
Wordt besproken in het DB
droogtemonitor en vragen over dit onderwerp
in het najaar een info AB te organiseren over de
droogte.
Het totaalpakket klimaat zal in een info AB
toegelicht worden.

Van Velde-van Rosmalen

Info AB 9 september

1 juli

Kredietvoorstel
Lauwersmeerdijk
Vierhuizergat

AB 1 juli 2020
Naar aanleiding van een vraag van Van
Toegezonden via het
Mombergen om toezending van het plan van weeknieuws
aanpak i.v.m. de onderbouwing van het
kredietvoorstel zegt Luitjens toe dat hij zich
zal inspannen om die onderbouwing te
leveren. De portefeuillehouder zal het AB
schriftelijk op de hoogte brengen van het
verdere proces van het projectbesluit. De
vraag over de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau zal eveneens schriftelijk worden
beantwoord.
De voorzitter geeft aan dat in het
eerstvolgende fractievoorzittersoverleg zal
Uitgezet in de organisatie
worden besproken wat de grens is tussen de
bevoegdheid van het AB en DB (in hoeverre is
het DB gedelegeerd) en in hoeverre het AB
voorafgaand aan besluitvorming
geïnformeerd moet worden met stukken.
Hierover bestaan misvattingen en
verschillende opvattingen, duidelijkheid
daarover is gewenst.

Luitjens-Rosmalen

Middel-Bauman

1 juli

Jaarverslag 2019 Luitjens zegt toe dat de stijging van de
Uitgezet in de organisatie
personeelskosten en het lang uitstaan van de
post debiteuren wordt voorzien van een
nadere schriftelijke toelichting en aan het AB
zal worden gestuurd.

Luitjens-Klein Woolthuis

1 juli

Kaderbrief

Naar aanleiding van bespreking van de
Uitgezet in de organisatie
Kaderbrief en de zorg die het AB uitspreekt
over de effecten van de corona-crisis zegt
Luitjens toe om in september
een bredere financiële info AB te organiseren
waarin we ingaan op onze ‘ knoppen om aan
te draaien’ ivm financieel kader 2021 en
corona.

Luitjens-Klein Woolthuis

1 juli

Zienswijze
begroting NBK

De Nijs wenst inzage in de jaarrekening van
het Noordelijk Belastingkantoor, deze blijkt
niet vindbaar op de website van het
Noordelijk Belastingkantoor. Luitjens geeft
aan hier actie op te zullen ondernemen.

Luitjens-Klein Woolthuis

Toegezonden via
weeknieuws

Info AB 9 september

