
 

 

 
 
 

Vergadering Algemeen Bestuur 
 
Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van het SaBeWa Zeeland op 12 februari 
2021 via MS Teams om 09:00 uur  
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 

2020 (ter vaststelling) 
 

3. Samenwerking Sabewa Zeeland (mondeling) 
 
4. W.v.t.t.k. en rondvraag 
 
5. Sluiting 
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Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland 
 
Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het SaBeWa Zeeland op 18 december 
2020 om 09:00 uur via MS Teams 
 
 

Naam Deelnemer Aanwezig Afwezig 

Wethouder Herselman Kapelle X  

Wethouder Totté Hulst X  

Wethouder Witkam Borsele X  

Wethouder Werkman Sluis  X 

Wethouder Van Hulle Terneuzen X  

Wethouder Hoek Tholen  X 

Wethouder Verburg Reimerswaal X  

Wethouder Pille Goes X  

De heer Steijaert Waterschap  X  

Mevrouw van de Wijnckel Directeur Sabewa X  

Mevrouw Buwalda Medewerker Bestuurs-
ondersteuning 

X  

 
 

1. Opening en mededelingen 
De heer Herselman opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Werkman en de heer 
Hoek hebben zich afgemeld.  
De heer Herselman licht kort de onderzoeksopsdracht toe die door de heer Schenk is uitgevoerd. 
Vanuit de interviews die zijn gehouden, is een definitief rapport aangeboden aan het Dagelijks Be-
stuur. Er worden 12 aanbevelingen in het rapport gedaan. Het DB gaat dit bespreken en daarna 
volgt verdere communicatie vanuit het DB. 
 

2. Vaststellen van de notulen van het algemeen bestuur van 12 juni 2020 
Pagina 1: geen opmerkingen 
Pagina 2: De heer Werkman heeft aangegeven dat de bevindingen van de accountant doorge-
stuurd worden naar de gemeenten maar dit is nog niet gebeurd. Mevrouw Van de Wijnckel gaat dit 
nog doen. 
De notulen worden vastgesteld. 
 

3. Bestuursrapportage 2020 
De bestuursrapportage is ter kennisname. Het geeft een beeld over de financiën van Sabewa 
Zeeland t/m augustus. Mevrouw Van de Wijnckel geeft aan dat er een positieve ontwikkeling is. De 
invorderingsopbrengsten komen hoger uit en voor de kosten is geprobeerd deze zoveel mogelijk 
te beheersen, waardoor dit een positief effect heeft op het resultaat. 
De heer Steijaert vraagt hoeveel hoger de invorderingsopbrengsten zullen zijn. Mevrouw Van de 
Wijnckel geeft aan dat het nu ongeveer 100.000 euro meer is dan in de bestuursrapportage is ver-
wacht, en dat kan nog iets meer oplopen naar einde jaar.  
 

4. Ontwikkelingen 2021 
De heer Witkam vraagt of er ook kosten aan de geschetste ontwikkelingen zijn toe te bedelen, een 
raming. Zodat er in de begroting van Sabewa en de gemeenten rekening mee gehouden kan wor-
den. De heer Herselman geeft aan dat bij de notitie voor het DB wel een grove kostenraming zat. 
De begroting 2021 is reeds vastgesteld. Er moet gekeken worden of de ontwikkelingen binnen de 
vastgestelde begroting passen. De notitie is bedoeld om een beeld te schetsen en hierover te dis-
cussiëren met elkaar. Als voorbeeld haalt de heer Herselman de Waarderingskamer aan. Om de 
kwaliteit van de taxaties te verhogen is meer inzet van personeel nodig. Willen we dat? De heer 
Witkam vraagt of de gemeenten volgend jaar niet voor verassingen komen te staan. De heer Her-
selman geeft aan dat het AB meegenomen wordt in de kostenontwikkelingen. 
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De heer Steijaert vindt gezien de voorgaande begroting dat er voortaan beter naar de toekomst 
gekeken moet worden. Er moeten geen verassingen zijn als we ambities willen waarmaken. Daar 
moet dan over gesproken worden.  
De heer Witkam is het hier mee eens. Gemeenschappelijke regelingen liggen onder een vergroot-
glas. Er moet een goede uitleg zijn als er meer geld nodig is voor een GR. 
De heer Herselman beaamt dit. Dit is ook besproken in het DB. De vraag is of alle ontwikkelingen 
doorgevoerd moeten worden gezien de kostenstijging.  
De heer Totté geeft aan dat het goed is om in de AB vergadering van februari dit weer op de 
agenda te plaatsen om een en ander verder te concretiseren met cijfers en er dan een goede dis-
cussie over te voeren. De heer Herselman vindt dit een goed voorstel. 
 

5. Vergaderschema 2021 
De heer Van Hulle stelt voor om voortaan geen vergaderingen meer te annuleren. Via teams kan 
prima vergaderd worden als er niet zoveel agendapunten zijn. Hij stelt voor om in maart/april een 
extra vergadering in te lassen inzake de begroting 2022. 
De heer Herselman vraag mevrouw Van de Wijnckel en mevrouw Buwalda een extra vergadering 
in te plannen. 
De heer Steijaert is het eens met het voorstel van de heer Totté over de ontwikkelingen en met 
een extra AB vergadering. Hij geeft aan dat het goed is om bijvoorbeeld de bestuursrapportage 
eerder mee te nemen in het tijdspad van de vergaderingen.  
Het vergaderschema wordt vastgesteld.  
 

6. W.v.t.t.k. en rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

7. Sluiting 
De heer Herselman sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng. 


