Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland
Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland op 10 februari
2017 in het waterschapskantoor te Terneuzen, vergaderkamer 4.17 (rechts)
Aanwezig: wethouder Herselman (Kapelle, voorzitter), wethouder van Hulle
(Terneuzen), De heer Poppelaars (vervanger de heer Steijaert, waterschap
Scheldestromen), wethouder de Kunder (Reimerswaal), wethouder Schenk (Borsele),
wethouder Meeuwisse (Goes), Mevrouw van de Wijnckel (directeur), mevrouw
Bosschaart- van Heukelom (Bestuurssecretaris).

1.

Afwezig met kennisgeving: wethouder Hoek (Tholen), wethouder Werkman (Sluis),
wethouder Totté (Hulst)
Opening en mededelingen
 De heer Herselman meldt dat de heren Hoek, Totté en Werkman afwezig
zijn met kennisgeving. De heer Poppelaars vervangt de heer Steijaert. De
heer Herselman meldt dat de heer Werkman via e-mail een reactie heeft
gegeven die meegenomen zal worden bij de punten.

2.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10
februari 2017
 De heer Schenk brengt 2 cases ter discussie. Hij geeft te kennen dat de
leidraad leidend is, maar verzoekt deze wel met menselijke maat te
hanteren en waar mogelijk maatwerk te leveren.
 De heer Van Hulle verdedigt de leidraad, maar geeft te kennen dat men zich
hierachter niet moet verschuilen. Het inlevingsvermogen is van belang voor
deze bevolkingsgroep.
 Vastgesteld.

3.

Dienstverleningsovereenkomst Sabewa Zeeland
 De heer Werkman heeft gemeld dat er naar aanleiding van de
dienstverleningsovereenkomst bilaterale afspraken zijn gemaakt tussen
Sabewa Zeeland en de gemeente Sluis.

4.

Leidraad kwijtschelding Sabewa Zeeland
 De heer Herselman legt uit dat de Leidraad in beginsel een aangelegenheid
van het DB betreft, maar het gezien de aard en beladenheid van het
onderwerp het goed is om dit aan het AB voor te leggen. Na de vergadering
van het AB wordt een persbericht naar de media verzonden en de Leidraad
formeel gepubliceerd.
 De heer de Kunder vraagt aandacht voor communicatie van Leidraad. Ook
vraagt hij aandacht voor het afstemmen van kwijtscheldingsbeleid met
sociale diensten. Dat scheelt klachten. Mevrouw van de Wijnckel legt uit
dat ze de communicatie een belangrijk punt vindt en voornemens is om
gemeenten /waterschap te bezoeken om uitleg te geven.
De heer Schenk geeft aan dat het enerzijds belangrijk is om duidelijkheid
te scheppen en anderzijds van belang is burgers met een laag inkomen te
helpen. De heer Schenk vraagt of het mogelijk is een overzicht te krijgen
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van het aantal kwijtscheldingsverzoeken en doorlooptijden. Mevrouw van
de Wijnckel zegt dit toe.
Er zijn wat inhoudelijke vraagstukken. Zo geeft de heer Werkman aan dat
hij van mening is dat het meenemen van een kapitaalverzekering als
veromgen geen sociaal standpunt vormt in het kwijtscheldingsbeleid.
Mevrouw Meeuwisse vindt dat kwijtscheldingsnormen getoetst zouden
moeten worden aan norminkomens. Zo kan het niet zo zijn dat iemand die
onder norminkomensgrens zit en een belastingteruggaaf krijgt voor
specifieke zorgkosten, toch geen kwijtschelding krijgt.
Voorgesteld wordt om de huidige Leidraad vast te stellen en na 6 maanden
te evalueren of er knelpunten zijn.

5.

Memo Algemeen Bestuur m.b.t. uitspraak WOZ-procedure en krantenartikel
(vertrouwelijk)

6.

W.v.t.t.k. en rondvraag
 Mevrouw van de Wijnckel geeft aan dat de aanslagoplegging voor de deur
staat en alles gereed staat. Mevrouw van de Wijnckel geeft desgevraagd
weer dat de toeristenbelasting te laat verzonden is. Dat proces is opnieuw
bekeken en geanalyseerd. Dat proces gaat ook digitaal plaatsvinden.

6.

Sluiting
De heer Herselman sluit de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid
en inbreng.
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