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Verzenddatum

Onderwerp: Reactie dagelijks bestuur op behandeling AB-brieven
Geachte heer Van Riet,

Bij boven aangehaalde e-mail stelt u vragen op grond van artikel 60 van het Reglement van Orde AB over de
behandeling van brieven aan het algemeen bestuur en doet u een voorstel tot aanpassing van de ABspelregels. Wij hebben besloten u als volgt te antwoorden.
1. Van welke datum zijn de huidige spelregels Algemeen bestuur?
De schriftelijke versie die op de i-Pad staat dateeft van december 2013. In het AB van 2l januari 2015 is hier
nog over afgesproken dat brieven aan het AB na ontvangst naast publicatie op de website ook ter
kennisneming worden geagendeerd op de agenda van het algemeen bestuur (zonder bespreking). Eventueel
als er een antwoord uitgaat. worden in een daaropvolgend AB brief en antwoord wederom geagendeerd ten
behoeve van een mogelijke bespreking. Het betreffende gedeelte uit de notulen van 2l januari 2015 is
bijgevoegd. De in deze laatste vergadering gemaakte afspraken zijn maatgevend en worden in de praktijk

ook toegepast.

2.Zijn hierin de besluiten van het algemeen bestuur van het laatste jaar in verwerkt?
Deze laatste actualisatie is nog niet in de spelregels verwerkt, maar dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren.
3. Zo nee, kan dan de huidige alinea 3. Over brieven aan het algemeen bestuur vervangen worden door de
volgende tekst:
. Een aan het AB gerichte brief wordt meteen op internet geplaatst.
Antwoord: Dit staat al in de spelregels.

. De brief wordt geagendeerd als ingekomen stuk op de eerstvolgende AB-vergadering.
Antwoord: Ditzal worden opgenomen overeenkomstig de op 2l januari 2015 gemaakte afspraken.

r

Ondertussen wordt een reactie van het dagelijks bestuur voorbereid. Zodra deze gereed is, zal (alleen het
antwoord als ingekomen stuk op de eerstvolgende AB-agenda worden geplaatst onder'ingekomen stukken'.
Antwoord: Overeenkomstig de op 2l januari 2015 gemaakte afspraken worden brief en antwoord DB
geagendeerd voor bespreking in het AB. Aldus wordt dit in de spelregels opgenomen.

r Het algemeen bestuur kan bij de ingekomen brief desgewenst aangeven volgens welke teneur het antwoord
geredigeerd zou moeten worden.

Kopie aan:

algemeen bestuur 22 april2Ot5
Waterschap Brabantse Delta

Breda T 076 564 10 00 F 076 564 L0 1L
info@brabantsedeltå.nl I www.brabantsedelta.nl IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02

Postbus 5520, 4801 DZ
E

Antwoord: Dit is op 2l januari 2015 onderwerp van gesprek geweest. Het DB neemt in dezen om redenen die
de voorzitter heeft ingebracht, de suggesties van de heer Haagh niet over.

¡

Het conceptantwoord opgemaakt door het DB wordt in een besluitvormende ABvergadering vastgesteld
Antwoord: Op dit punt zijn de spelregels niet gewijzigd.

4. Komt de aanpassing van de spelregels in bovenstaande zin voor goedkeuring in het AB aan de orde? Zo ja
wanneer?

Antwoord: Dit is niet nodig. Het algemeen bestuur heeft zich op 2l januari 2015 over de werkwijze
uitgesproken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd. Overeenkomstig het Reglement van Orde
algemeen bestuur worden uw vragen en ons antwoord daarop geagendeerd voor het algemeen bestuur van
22 april2OL5.
Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

Mw ir. ing. C.P.M.

ris-directeur

De

M

ir.

H.

C. van Stokkom
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Vastgestelde notulen AB

5.b.

2l januari

2O15:

Brief Watersportverbond'Aansluiting Aa of Weerijs op de sinqels van Breda voor kanovaarders'

De voorzitter: De brief van het Watersportverbond staat geagendeerd, zoals het hoort. Er staat alleen een
brief, nog geen antwoord.
De heer Van Riet: De brief staat op de agenda.
De voorzitter: Dat is zo, maar ik wil u een voorstel doen. Het is inderdaad zo en dat heeft u vandaag kunnen
lezen in een e-mailbericht van de secretaris-directeur aan alle Algemeen Bestuursleden, dat zodra er een brief
gericht aan het Algemeen Bestuur binnenkomt, deze terstond wordt geagendeerd voor de eerstvolgende
Algemeen Bestuursvergadering. Dat is helder en transparant. Ik wil eigenlijk voorstellen en dat is meer een
bestuurlijk punt - vandaar dat de heer Van Stokkom dat niet heeft vermeld - dat wij dit soort zaken pas
bespreken als het antwoord van het Dagelijks Bestuur erbij zit. Op deze brief hebben wij nog geen antwoord
geformuleerd. Dit hebben wij eerder afgesproken en wij houden ons graag aan onze afspraken. Dat is ook
netjes. De brief is ook aan u gericht. Ik weet niet hoe u het thuis doet, maar als er een brief voor u thuis
binnenkomt, dan is het plezierig dat u gewoon kennis neemt van die brief, ook al heeft u niet meteen een
antwoord. Dat is bestuurlijk denk ik correct. Eerder heeft de heer De Boer daar een vraag over gesteld en ik
heb geantwoord dat wij als er een brief binnenkomt gericht aan het Algemeen Bestuur, deze zo spoedig
mogelijk zullen toevoegen aan de agenda en dat doen wij. Maar mijn bestuurlijke voorstel is om deze pas te
bespreken wanneer het Dagelijks Bestuur een antwoord heeft geformuleerd. Ik zeg het ook een beetje vanuit
slagvaardigheid, want dat is ook zinvoller. Dan kun je een zinvoller gesprek voeren dan wanneer alleen de
brief is binnengekomen. Zo wil ik dat graag afhandelen in de toekomst.

De heer Van Riet: Voorzitter, over hoe het in de toekomst gaat, wil ik nu geen uitspraken doen, want dat is
een zaak van het nieuwe Algemeen Bestuur, denk ik. Ik bedank in de eerste plaats de secretaris-directeur
voor de spoftieve reactie en het ter informatie toesturen van deze brief aan het Algemeen Bestuur, maar
inhoudelijk wil ik daar nu niet op ingaan. Hoewel het niet op de agenda staat, wil ik het toch even noemen en
u als voorzitter complimenten maken voor het samenwerkingscharter met Vlaanderen. Daar hebben wij net
een e-mail over gekregen en dat is een uitstekend initiatief. Wij maken u vaker complimenten en in de
toekomst zou ik u graag complimenten willen maken voor de steun die u als voorzitter aan de Algemeen
Bestuursleden geeft. Dit onderwerp is eerder in het fractievoorz¡ttersoverleg genoemd en daarna heeft het
nog veel energie gekost om het alsnog op deze manier af te kunnen handelen.
De voorzitter: Dank mijnheer Van Riet, voor deze mooie woorden.
De heer Haaqh: Ook complimenten voorde manierwaarop hierantwoord is gegeven en een e-mail is
gestuurd. De systematiek is helemaal goed, maar ik wil wel de suggestie meegeven dat als de brief
geagendeerd zou worden en er zijn fracties die bepaalde antwoordsuggesties zouden willen geven, zij dat op
dat moment wel mogen doen, zodat het Dagelijks Bestuur gevoel krijgt bij hoe het bij het Algemeen Bestuur
ligt. Dat is de enige suggestie die ik daaraan zou willen toevoegen.
De voorzitter: Ik hoor wat u zegt, maar ik weet niet of het nou zo verstandig is wat u nu voorstelt. Wij
hebben als Dagelijks Bestuur onze verantwoordelijkheden en onder die verantwoordelijkheid van het
Dagelijks Bestuur valt het juist en adequaat beantwoorden van binnengekomen brieven. Als wij nu suggesties

moeten krijgen en voorstellen voor zinnen om op te nemen in het antwoord, wij zitten ook in het traject
bestuurlijke vernieuwing, wij moeten ons bezighouden met hoofdlijnen, strategisch. Als wij nou bij iedere
brief rondjes gaan krijgen met voorstellen voor teksten in het antwoord, dan staat het misschien haaks op
zaken die wij eerder met elkaar hebben gewisseld. Ik ontraad dat.
De heer Haagh: Ik geef het u in overweging om dat te doen.
De

voorzitter: Dat mag.

Besloten: Het Algemeen Bestuur neemt de Brief Watersportverbond 'Aansluiting Aa of Weerijs op
de singels van Breda voor kanovaarders'en het antwoord van het Dagelijks Bestuur voor
kennisgeving aan.
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