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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

Met kennisgeving afwezig zijn de heer Van den Brandhof, de heer Van der Kolk, de heer De Kruijf en 

mevrouw Meier. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3.  Hamerstuk 

3.1 Plan van aanpak evaluatie BECH 

Het stuk is besproken in de commissievergadering van 11 april jl. en er zijn wat kleine aanpassingen 

gedaan. In de commissie is aangegeven dat dit een hamerstuk kan zijn.  

 

De vergadering besluit unaniem conform voorstel. De tijdelijke commissie evaluatie BECH wordt veel 

succes gewenst met de werkzaamheden. 
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De heer Pennings geeft als voorzitter van de tijdelijke commissie een korte toelichting op de voortgang.  

Parallel aan de behandeling van het plan van aanpak in de commissie en dit ab zijn vier bureaus 

uitgenodigd. Twee bureaus hebben een offerte uitgebracht; die zijn besproken in de commissie. 

Vanmiddag is er een selectiegesprek geweest met de twee bureaus. De commissie heeft unaniem voor 

een bureau gekozen.  

 

4. Afscheid Jacqueline Pol-de Visser 

Mevrouw Pol is toegetreden tot de gemeenteraad van Apeldoorn en heeft om die reden besloten het 

waterschap te verlaten. Zij wordt van harte bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren.  

De heer Bressers zal mevrouw Pol opvolgen in het algemeen bestuur per 16 mei a.s.  

 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur, met dank aan allen.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2022.  

 

 

 

 

mr. S.H.M. Ornstein,    drs. ing. K.A. Blokland, 

Dijkgraaf     Secretaris 

 

  


