Schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta.
(Conform artikel 60 van het Reglement van Orde.)
24 maart 2015

Betreft: procedure en spelregels bdeven sericht aan het AB.
Aanleiding
Een van de voornaamste taken van het Algemeen Bestuur is haar controlerende functie, Daarvoor is het een voorwaarde dat berichten aan het Algemeen Bestuur ook direct bij haar bekend
zullen zijn. Dit om goed in contact te zijnen te blijven met haar maatschappelijke omgeving
en adequaat te kunnen reageren. In het afgelopenjaar is daar diverse malen over gesproken en
besloten. De organisatie handelt dergelijke AB brieven af conform de procedures zoals die in
de "Spelregels" zijn vast gelegd.
> GeactualiZie daarvoor via iBabs: Agendatypes > Persoonlijke documenten
seerde spelregels algemeen bestuur.
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