
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

De heer Pennings (Bedrijven) meldt dat in de beeldvormende vergadering de 

procesafspraak is afgerond dat de vijf thema’s van de bestuursagenda in alle lopende 

zaken als begroting, Voorjaarsnota, Burap en BOP voldoende naar voren komen. 

Afgesproken is dat de komende periode bij alle voorstellen het algemeen bestuur zich zal 

bekwamen in het concretiseren van de doelstellingen die genoemd worden zodat het ook 

achteraf gemonitord kan worden. Een oplossing zou kunnen zijn dat oplegnotities op die 

thema’s wat meer inhoud krijgen zodat het algemeen bestuur wat meer aangereikt krijgt 

om onderwerpen te kunnen behandelen en beoordelen.  

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) voegt toe dat daarnaast is afgesproken dat er in de 

komende vergaderingen alle ruimte is om deze onderwerpen terug te laten komen.  

   Commissie F.B.A. 
 
Digitaal via Zoom 
 

 Besprekingsverslag   

Datum 2 november 2020 

 

  

Aanwezigen J.G.W. van Megen (voorzitter), K.A. Blokland (secretaris), T. Klip-Martin (dijkgraaf), P.J. Gaynor 
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De dijkgraaf denkt dat wat de heer Pennings aangeeft een oplossing zou kunnen zijn, 

maar daar moet nog een besluit over genomen worden.  

  

De voorzitter verzoekt het college van d&h met een voorstel te komen hoe hier mee om 

te gaan.  

 

3. Vaststellen verslag commissie F.B.A. van 7 september 2020 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller.  

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.    

 

Actielijst: 

1. Koers 2021 agenderen in beeldvormend ab in 2020: Dit punt blijft staan. Het 

voornemen is bij voorkeur fysiek te doen.  

2. Digitale transformatie agenderen in beeldvormend ab: Dit punt blijft staan.  

 

4. Ontwerp Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027 

Inspraakreactie 

De heer Y. IJzerman spreekt in namens de Veluwse Bekenstichting. De Veluwse 

sprengenbeken zijn uniek en moeten altijd blijven stromen om hun ecologische waarde te 

behouden. Het waterschap wordt gecomplimenteerd met de BOVI en nu het BOP. Bij het 

experimenteren in proeftuinen en het uitvoeren van pilots is het van belang dat 

sprengenbeken als zodanig blijven kunnen functioneren: dat ze watervoerend blijven, de 

cultuurhistorie wordt gerespecteerd en de biodiversiteit daarbinnen optimaal een plek 

heeft. Wat gemist wordt in de visie is een monitoringsprogramma over watergebruik van 

de verschillende sectoren. Op basis daarvan dienen gericht waterbesparende 

maatregelen te worden ontwikkeld. Er moet meer aandacht zijn voor hergebruik van 

water. Om het BOP te kunnen realiseren is de keuze voor begrotingsvariant A 

noodzakelijk. De ambitie vanuit het BOP moet in de begroting worden uitgewerkt. 

Verdere en blijvende intensivering in de begroting is noodzakelijk om de geformuleerde 

ambities vorm te geven.  

De volledige inspraakreactie wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.  

 

De heer Kremers (CDA) informeert waarom de varianten B en C worden afgewezen? De 

heer IJzerman antwoordt dat de ambities in het BOP een actief optreden vraagt in het 

ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Dat vereist inzet van mensen en middelen.   

 

Inleiding door de dijkgraaf:  

Hoofdthema is de waardevolle leefomgeving. Dat wordt vertaald in de vier 

maatschappelijke thema’s die op dit moment gelden: klimaatverandering, 

energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit. Als dat gekoppeld wordt aan de 

drie waterprincipes die ontwikkeld zijn in de BOVI dan leidt dat tot de BOP-doelen. Die 

zijn vervolgens vertaald zijn naar de vier gebiedsprogramma’s, verbonden met de doelen 

en ambities van het waterschap en met inachtneming van de kracht en de 

kwetsbaarheden van die gebieden.  
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Dank aan de heer IJzerman voor zijn inbreng, de complimenten en de goede 

samenwerking.  

 

Vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie F.B.A.:  

• Er ligt een gedegen stuk dat met zorg, aandacht en goede betrokkenheid van het ab 

tot stand gekomen is. Complimenten daarvoor.  

• Fracties kunnen zich vinden in dit gedegen en ambitieuze plan. 

• Er is een mooi proces geweest met een actieve klankbordgroep. De gekozen vorm 

toont lef en vernieuwing met dank aan de project-trekkers mevrouw Swenne en de 

heer Van Eijk.  

• Diverse fracties pleiten ervoor om dit stuk net als de BOVI in boekvorm uit te 

brengen.  

• Het is voor een gemiddelde inwoner niet makkelijk te doorzien hoe het document is 

opgebouwd. Een lichte verandering in de volgorde zou kunnen helpen.  

• De suggestie wordt gedaan om de doelstellingen vóór de programma’s te vermelden.  

• Verzocht wordt een referentielijst met stukken toe te voegen aan het document.  

• De tijd tussen het vrijgeven van dit document en de inspraakronde kan benut worden 

door met partners direct in gesprek te gaan.  

• Hoe gaat e.e.a. geïmplementeerd worden met de samenwerkingspartners? 

• Graag een actualisatie van het strategisch grondwaterbeheer.  

• Er is een kritische opmerking m.b.t. populistische termen als natuurinclusieve 

landbouw.  

• In relatie tot monitoring wordt een concrete nulmeting gemist. Er zal ook een 

evaluatie per gebied nodig zijn.  

• De ambitie wordt gemist om gebiedsvreemd water actiever te gaan onderzoeken. 

• Definitieve behandeling is in het ab van 25 november a.s.; vervolgens komt het pas in 

het tweede kwartaal van 2021 ter inzage. Inwoners moeten hier veel eerder bij 

betrokken worden.  

• M.b.t. het betrekken van inwoners bij het BOP is het wellicht mogelijk om in elk 

gebied in gesprek te gaan en inwoners daarvoor actief uit te nodigen. 

• Maak gebruik van de kennis in het gebied.  

• Het is belangrijk om helder te krijgen dat de dingen we doen ook hun uitwerking 

hebben.  

• Een gedeelte van het beleid is nu nog gebaseerd op aannames; mogelijk kan veel 

meer ingezet worden op harde metingen.  

• Het beschikbaar maken van water uit de rwzi’s voor hergebruik zou goed zijn voor de 

toekomst.   

• Op de kleine kaartjes staan plaatsnamen vermeld, in de grotere kaarten is dat minder 

het geval. Verzocht wordt dat gelijk te trekken zodat mensen zich beter kunnen 

oriënteren.  

• De omgeving en de partners moeten op het juiste abstractieniveau meegenomen 

worden.  

• Voor de fractie Bedrijven is dit een voorbeeld hoe concrete voorstellen en projecten 

richting het algemeen bestuur zouden moeten komen: welk thema uit de 
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bestuursagenda is aan de orde, wat zijn de doelstellingen en hoe kan dit gemonitord 

worden om te kunnen bijsturen.  

• De doelen m.b.t. watersysteem zijn heel procesmatig benoemd. Graag meer 

kwantificeerbare doelen dan alleen procesdoelen.  

• Verzoek is om via bijvoorbeeld een publieksversie een aantal zaken vanuit de thema’s 

nog wat explicieter te maken zodat het meer toegankelijk is.   

• Wijzig maximaal vasthouden van water in optimaal vasthouden van water. 

• Zorg voor een objectieve benoeming van zaken of zorg voor een goede 

onderbouwing.  

• Maak explicieter wat moet, wat kan en wat mag. Dit wordt bepalend voor hoe het stuk 

gaat landen.  

• Verstedelijking moet prominenter in beeld gebracht worden met de bijbehorende 

effecten en de impact daarvan.  

• De term klimaatkanaal lijkt wat overdreven. Leg dat goed uit of kies een ander woord.  

• De polder Oosterwolde wordt beschreven als bodemdalingsgevoelig. Dit is feitelijk 

onjuist. Dit is in 2017 onderzocht bij het nieuwe peilbesluit en toen is geconcludeerd 

dat de bodemdaling minimaal is.  

 

Beantwoording door de dijkgraaf: 

• De leesbaarheid wordt vergroot door de interactieve website en het kunnen 

doorklikken. De website met een interactieve pdf komt er in elk geval.  

• Het lijkt een goede suggestie om voor beperkt gebruik een boek te maken.   

• Toegezegd wordt nog eens goed naar hoofdstuk 6 te kijken m.b.t. de positionering, 

concretisering en eventuele onduidelijkheden. Een referentielijst kan worden 

toegevoegd.  

• Dit stuk is geschreven voor de partners. Er is met heel veel partners gesproken. Bij de 

daadwerkelijke projectplannen worden de inwoners direct betrokken.  

• Het BOP wordt in het tweede kwartaal van 2021 ter inzage gelegd. Dat loopt parallel 

aan het nationaal waterprogramma, de regionale waterprogramma’s en de 

stroomgebied-beheerprogramma’s die dan op landelijk niveau ter inzage worden 

gelegd. Na de ab-vergadering van 25 november a.s. wordt direct gestart met het 

informeren van de partners over het ontwerp BOP.  

• De actualisatie van het strategisch grondwaterbeheer is gaande.  

• Natuurinclusieve landbouw gaat om landbouwbedrijven die bij de bedrijfsvoering 

rekening houden met de effecten voor natuur.  

• Monitoring is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. Dat wordt gespiegeld aan 

de situatie zoals het nu is.   

• Er is geen ambitie om gebiedsvreemd water te infiltreren, maar er ligt ook geen 

blokkade. Het is belangrijk hier extreem voorzichtig mee te zijn.  

• In de oplegnotitie/aanbiedingsbrief zal mogelijk een toelichting staan hoe het BOP is 

opgezet.  

• De KRW-maatregelen zijn niet gebaseerd op aannames. Er is steeds meer bekend en 

er wordt steeds meer gemeten. Soms zijn er maatregelen die niet succesvol zijn.   
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• M.b.t. hergebruik van water uit rwzi’s: Het meest vooruitstrevende initiatief staat op 

dit moment als proefopstelling in Wilp. Dat wordt met heel veel partners en een aantal 

andere waterschappen samen gedaan.   

• De oproep is gedaan om bij jaarlijkse terugkoppeling de doelstellingen, de monitoring 

en de thema’s uit de bestuursagenda mee te nemen. Die oproep is goed gehoord.  

• Op dit moment is niet precies bekend waar alle stedenbouw gaat plaatsvinden en om 

welke aantallen het gaat. Provincies en gemeenten zitten hier bovenop om de effecten 

in kaart te brengen. Het waterschap zal daar zeker inbreng hebben op het moment 

dat dit actueel is.  

• Er ligt ongeveer 6.000 km kanaal in Nederland en een kleine 300.000 kilometer aan 

sloten. Bij extreme regenval in de zomer bijvoorbeeld of bij extreme tekorten kan 

daar gebruik gemaakt van worden. Het is de moeite waard om hier naar te kijken, 

maar maak het niet groter dan het is.    

 

De heer IJzerman brengt de kansen bij industriewater Eerbeek onder de aandacht. Dat is 

weliswaar proceswater, maar relatief schoon. In aansluiting op de dijkgraaf plaatst de 

Bekenstichting kanttekeningen bij de inzet van gebiedsvreemd water. Het 

grondwatersysteem op de Veluwe is uniek. 

De dijkgraaf antwoordt dat het waterschap aan tafel zit bij het project Waterrotonde 

Eerbeek om te kijken of het industriewater inderdaad hergebruikt kan worden in het 

industrieproces.  

 

In tweede termijn: 

• Communicatie en PR rondom de terinzagelegging is een mooie kans om inwoners 

vanaf het begin erbij te betrekken en meer zichtbaar te zijn in het gebied zelf.  

• Een nulmeting is van groot belang om te bepalen welke effecten behaald zijn.  

• De bodemdaling van Oosterwolde is in 2017 uitvoerig geanalyseerd. De TU heeft 

recentelijk een kaart uitgebracht en geen enkel gebied in ons werkgebied is risicovol.  

• We lopen achter de feiten aan als we niet weten wat verstedelijking ons gaat brengen. 

Het is belangrijk hier gevoel bij te krijgen. 

• De suggestie om van het document een interactief en dynamisch document te maken 

wordt van harte onderschreven. De link naar het strategisch grondwaterprogramma 

kan dan actueel gehouden worden.  

• Het zou goed zijn om aan alle voorstellen in het ab een aparte paragraaf toe te 

voegen met welk thema uit de bestuursagenda het betreft, wat de doelen zijn en hoe 

monitoring gaat plaatsvinden.  

• Het is niet nodig om alle inwoners bij het proces te betrekken. Beperk dit tot de 

belangengroeperingen. Op individueel inwonersniveau kan het dan om jaarplanniveau 

gaan.  

• KRW is een verplichting om aan te voldoen. De oproep is om verantwoorde keuzes te 

maken. Is bekend wat de verschillende actoren daadwerkelijk bijdragen?  

• Het is een misvatting dat burgers zich alleen betrokken voelen bij wat in hun buurt 

gebeurt; het is jammer om pas bij de uitwerking aan bod te komen.  
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• Op veel punten is er wat algemeens gezegd zonder concreet aan te geven wat de 

ambitie van het waterschap zelf is. Er staat bijvoorbeeld weinig in over riothermie, 

aquathermie, geothermie e.d.   

• Inwoners betrekken bij beleidsvisies is goed om te doen mits je gedegen aan 

verwachtingsmanagement doet.  

 

Reactie van de dijkgraaf in tweede termijn: 

• In deze fase zijn de partners de juiste gesprekspartners. Mogelijk wordt intern 

bekeken of het mogelijk is een soort publieksversie van het BOP op de website te 

plaatsen.  

• Doel van de Omgevingswet is dat partijen en overheden vroegtijdig hun belangen 

kunnen laten meewegen. Dat doen we met het BOP.  

• Het waterschap zit aan tafel bij de verstedelijkingsstrategie van Foodvalley en 

Arnhem/Nijmegen. Op basis van de BOVI wordt input geleverd en wordt gekeken wat 

mogelijkheden en gevolgen kunnen zijn. Het waterschap praat dus mee in de geest 

van de Omgevingswet.  

• Er zijn veel opmerkingen gemaakt op uitvoeringsniveau.  

• M.b.t. de bodemdaling Oosterwolde: Er wordt gekeken naar de kaarten. 

• De KRW komt t.z.t. bij het algemeen bestuur terug.  

• Parallel aan dit traject wordt allerlei beleid ontwikkeld.  

• Dankzij een motie in de Eerste Kamer moeten alle overheden aangeven hoe zij 

participatiebeleid gaan formuleren. Daar wordt het ab bij betrokken.  

 

Advies van de commissie F.B.A.: 

Dit stuk wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de ab-vergadering van 25 november a.s.  

 

De heer IJzerman wordt van harte bedankt voor zijn inbreng.  

 

5. Pauze 

 

6. Begroting 2021  

Presentatie 

Mevrouw Dennenberg verzorgt een presentatie waarin zij een toelichting geeft op de 

hoofdlijnen van de begroting.    

Het voorstel is om in de Latest Estimate bij elke ab-vergadering terug te koppelen over 

de huidige stand van zaken m.b.t. de financiën en de verwachte ontwikkelingen. Daarbij 

wordt ook opgenomen of gekozen is voor een herprioritering voor zover het binnen het 

mandaat van het college van d&h ligt. Ligt het buiten het mandaat van d&h dan volgt 

daar een apart voorstel voor richting het algemeen bestuur.  

 

Toelichting  

Heemraad van Vreeswijk licht de keuze voor variant A toe. De doorwerking van de BOVI 

is het uitgangspunt. Ten opzichte van vorig jaar zijn er twee tegenvallers. Dat betreft een 

minder aantal ve’s wat leidt tot een verhoging van de lasten; het tarief gaat stijgen. Het 
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tweede punt is dat de kwijtschelding/oninbaarheid hoger is ingeschaald dan bij de vorige 

begroting. Beide effecten hebben deels te maken met corona. Er is nog veel onzekerheid.  

Vooralsnog is het uitgangspunt dat het waterschap er financieel behoorlijk goed doorheen 

lijkt te komen met de kanttekening dat verschuivingen, voor zover nodig, niet uit te 

sluiten zijn. Er ligt nu een acceptabele begroting maar gezien de onzekere toekomst is 

een flexibele aanpak van belang. Variant A geeft de grootste ruimte in het proces en het 

maximaal anticiperen op veranderingen is mogelijk. Flexibiliteit vraagt om regelmatige 

monitoring met mogelijkheden om af te schalen als dat nodig is. De Latest Estimate was 

voorheen een technisch financieel verhaal. Dat wordt uitgebreid, voor zover dat nodig in 

het kader van herprioritering, tot een verhaal waarbij  aangegeven wordt wat bereikt is, 

wat effecten zijn, wat de toekomstverwachting is en waar de risico’s zitten. Op deze 

manier wil het college het proces inzetten. In de loop van het jaar wordt bekeken hoe 

realistisch e.e.a. is.  

 

Vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie F.B.A.:  

• Er ligt een gedegen stuk waarbij de opties helder in beeld zijn gebracht. Ook is er veel 

waardering voor de toelichting.  

• Dank voor de duidelijke beantwoording van de technische vragen.  

• Fracties kiezen unaniem voor variant A.  

• Het is jammer en onnodig om bij de gevolgen van varianten B en C kreten als 

imagoschade en onbetrouwbare partner te zien. Dat mag worden geschrapt.  

• Graag een voetnoot of uitleg hoe het wegenarrest verwerkt is in het verhaal.  

• De term wisselgeld is een wat negatief woord.   

• Zijn er afwegingscriteria wanneer iets ingezet wordt? Welk lijstje wordt door d&h 

gebruikt als het gaat om de inzet van gelden?  

• Naast het wisselgeld kun je ook uitgaven verminderen.  

• Door de heemraad wordt gesteld dat het schuldenplafond eventueel kan worden 

opgetrokken. Partijen hebben aangegeven dat niet te willen.  

• Zijn er inkomsten uit zuiveringsinstallaties?  

• Op blz. 3 staat een tekst over het beleid van het kabinet. Dat lijkt interpretatie en het 

is de vraag of dit zo in het woord vooraf moet staan.  

• Op blz. 11 staat dat de egalisatiereserve verspreid over twee jaar ingezet zal worden. 

Afgesproken is dat die over vier jaar ingezet zou worden.  

• Op blz. 32 wordt geschreven over het nieuw strategisch kader voor VTH. Oproep is in 

het kader van de Omgevingswet niet alleen maar aandacht te schenken aan 

beschermen maar ook aan verbeteren.  

• Graag aandacht voor de communicatie en wat van burgers wordt verlangd.  

• Verzocht wordt om een vereenvoudiging van de aanvraag van de procedure voor 

kwijtschelding. Dit is nu (te) ingewikkeld voor heel veel mensen. Een andere wens is 

de uitbreiding van de kwijtscheldingsmogelijkheden in zijn algemeenheid.  

• Het speerpunt met partners, andere overheden en onderwijsinstellingen is een 

belangrijk issue. Soms zijn de uitspraken daarover te algemeen of te vaag.   

• Het stuk wordt 14 dagen ter inzage gelegd. Krijgt het algemeen bestuur zicht op 

eventuele reacties vóór de vergadering van het algemeen bestuur op 25 november 

a.s.?     
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• Recent zijn de lastendrukprofielen door de Unie van Waterschappen aangepast. Welke 

informatie is daar straks uit te halen? Dat mag ook schriftelijk beantwoord worden. 

• Er wordt gepleit voor 1, 2 of 3 ve’s in plaats van 3 voor twee personen. Veel mensen 

hebben alleen AOW. Gepleit wordt voor een verhoging die niet hoger is dan de inflatie 

voor deze groep.   

De voorzitter constateert dat er een unanieme keuze lijkt te zijn voor variant A.  

 

Beantwoording door heemraad Van Vreeswijk: 

• Het gaat hier over een meerjarenraming en in dat perspectief staan de 

belastingwijzigingen. Bij de diverse varianten is er in het eerste jaar nauwelijks 

verschil te zien.  

• Wisselgeld betekent niets anders dan dat je zo flexibel bent dat je kunt wisselen 

binnen de rechtmatigheid die is afgesproken. Het algemeen bestuur blijft sturend 

conform de afgesproken mandatering.  

• De verdiensten van de energie- en grondstoffabriek is de vermindering van lasten. Als 

het goed werkt dan worden stoffen met een afvalstatus omgezet naar stoffen met 

waardering.  

• Als heel veel ve’s wegvallen dan is er bitter weinig schuifruimte. Het waterschap blijft 

elk jaar actief inzetten op beperking van de kosten en het scherper sturen op 

processen.   

• Tegenvallende kosten zitten op dit moment in oninbaar en kwijtschelding. Dit jaar is 

een nieuwe vorm van kwijtschelding via Internet ingezet en met name doorgevoerd in 

de oostelijke waterschappen. Aangenomen wordt dat het in de loop van dit jaar en 

volgend jaar wordt ingevoerd in waterschap Vallei en Veluwe.  

• M.b.t. de egalisatiereserve is afgesproken dat deze in twee jaar grotendeels gebruikt 

wordt in het kader van tariefstijgingen. Er zijn de laatste twee jaar wat meevallers 

geweest in watersysteem en die moeten op crisismomenten ook teruggegeven worden 

aan inwoners.   

• De communicatie heeft de aandacht.   

• Voor wat betreft de schuldenpositie streeft de heemraad naar 195% als grens en liefst 

zo ver mogelijk daaronder.  

• Terinzagelegging van de begroting is wettelijk voorgeschreven. Als er reacties komen 

wordt dat gemeld; normaliter zijn dat er nul.   

 

Beantwoording door mevrouw Dennenberg: 

Ten aanzien van het mandaat wordt bekeken of wat bij d&h hoort daar ook ligt. Op het 

moment dat het buiten het mandaat van d&h valt gaat het terug naar het algemeen 

bestuur. Het mandaat is vaak gericht op financiële uitgaven en niet op herprioritering. Dit 

vraagt om scherpte. Intentie is het algemeen bestuur frequent en kortcyclisch mee te 

nemen.   

De dijkgraaf voegt toe dat de schuifruimte juist bedoeld is om als zich kansrijke 

initiatieven voordoen bij partners er ook echt stappen gemaakt kunnen worden.   

 

In tweede termijn: 
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• Wat is de stand van zaken m.b.t. het aantal ve’s? Wanneer worden nou 2 personen 

voor 2 ve’s aangeslagen en niet voor 3?   

• Egalisatiereserves: In het verslag van de commissie F.B.A. van 29 juni jl. staat op blz. 

4 dat het voorstel is om de beschikbare middelen in de bestemmingsreserve 

tariefsegalisatie waterysteembeheer tot 2025 in te zetten voor alle 

belastingcategorieën om een gelijkmatige tariefstijging te realiseren. Uiteindelijk 

wordt over de definitieve tarieven in november besloten.  

• Kan de heemraad voor het ab-overleg aangeven wanneer het nieuwe systeem van 

kwijtschelding bij dit waterschap ingevoerd gaat worden? 

 

Beantwoording door heemraad Van Vreeswijk: 

• In de belastingen kan geen verschil gemaakt worden tussen ouderen en jongeren. 

Iets anders opleggen aan huisgezinnen dan 1 en 3 ve is volgens de wet niet 

toegestaan. In het nieuwe voorstel m.b.t. het belastingstelsel zit in het parallel traject 

een voorstel om daar iets aan te doen. Tot aan 2025 blijft de huidige situatie echter 

gehandhaafd.    

• In twee jaar wordt het gros van de egalisatiereserve ingezet. De heemraad stelt voor 

om deze onttrekking uit de egalisatiereserve voor 2021 mee te nemen en volgend 

jaar opnieuw te spreken over de nieuwe onttrekkingen voor de volgende jaren. Elk 

jaar stelt het algemeen bestuur bij de begroting vast wat de onttrekking dan wel 

toevoeging aan de egalisatiereserve is.  

• De vraag m.b.t. de nieuwe wijze van kwijtschelding wordt schriftelijk beantwoord. 

 

Advies van de commissie F.B.A.: 

Dit stuk wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de ab-vergadering van 25 november a.s.  

 

7. Belastingverordeningen 2021   

Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de commissie F.B.A.   

 

Advies van de commissie F.B.A.: 

Dit stuk wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de ab-vergadering van 25 november a.s.  

 

8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur, met dank voor ieders inbreng.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2021. 

 

 

 

Voorzitter      Secretaris 
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ACTIELIJST 
 

 

Nr. Datum  

afspraak 

Actie Door Vóór/op Afgerond 

1 04-11-2019 Koers 2021 agenderen in 

beeldvormend ab in 2020. 

College van d&h z.s.m.  

2 20-04-2020 Digitale transformatie agenderen 

in beeldvormend ab. 

College van d&h z.s.m.  

3 02-11-2020 Voorstel hoe thema’s uit de 

bestuursagenda een plek krijgen 

in oplegnotities/voorstellen. 

College van d&h z.s.m.  

4 02-11-2020 Terugkoppeling wanneer nieuwe 

wijze van kwijtschelding via 

Internet wordt ingevoerd. 

College van d&h z.s.m.  

 


