Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland
Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland op 17 december
2015 in het waterschapskantoor te Terneuzen, vergaderkamer 4.27
Aanwezig: wethouder Herselman (Kapelle,voorzitter), wethouder de Kunder
(Reimerswaal), wethouder Totté (Hulst), Wethouder Schenk (Borsele), wethouder van
Hulle (Terneuzen), wethouder Werkman (Sluis), De heer Poppelaars (waterschap
Scheldestromen), wethouder Meeuwisse (Goes), De heer van Strien (interimdirecteur), mevrouw Bosschaart- van Heukelom (Bestuurssecretaris).
1.

2.

Afwezig met kennisgeving: wethouder Hoek (Tholen)
Opening en mededelingen
 De heer Herselman deelt mee dat naar de huidige stand van zaken de
gecombineerde aanslagoplegging eind februari 2016 kan plaatsvinden.
 De heer Herselman deelt verder mee dat er in de afgelopen week een
gesprek op directieniveau heeft plaatsgevonden met Pink Roccade.
Enerzijds om kennis te maken met een nieuw aangestelde directeur van
Pink Roccade. Anderzijds om openstaande knelpunten op directieniveau te
bespreken. Er zijn modules die nog niet (geheel) zijn opgeleverd. Met
name de bedrijvenmodule, de module dwanginvordering en
kwijtscheldingsmodule. In het gesprek werd duidelijk dat Pink Roccade er
alles aan doet om te blijven investeren in de software voor Sabewa
Zeeland. De heer Herselman is gerustgesteld door de afspraken die zijn
gemaakt. De heer Herselman meldt verder dat Pink Roccade ter elfde ure
heef besloten niet in te schrijven voor de aanbesteding voor een nieuw
softwarepakket van gemeente Amsterdam. Dit heeft onder andere te
maken met de politieke druk die op het project ligt in verband met eerder
gemaakte fouten in belastingaanslagen. De heer van Strien vult aan met
de opmerking dat de bedrijvenmodule in overleg met Pink Roccade op
maat gemaakt wordt voor Sabewa Zeeland. Hij meldt verder dat Pink
Roccade in de afgelopen periode veel effort heeft geleverd. Dit heeft tot
positieve resultaten geleid. Hij verwijst naar het dwanginvorderingstraject
dat met hulp van Pink Roccade in 2015 kon worden opgestart. Het blijft
van groot belang dat er ook in de komende tijd intensief wordt
samengewerkt voor de afronding van de implementatie.
Vaststellen van de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur op
29 oktober 2015
 Onder punt 4 tweede bullit moet staan “de heer van Strien heeft zich
beschikbaar gesteld tot 1 april 2016 voor 30 uur per week”.
 De heer de Kunder meldt dat in zijn gemeente uitvoerig gesproken is over
het besluit van het dagelijks bestuur om de heffing van precariobelasting
op kabels en leidingen in 2016 nog niet bij Sabewa Zeeland te beleggen.
De heer de Kunder geeft aan dat het college hiermee onaangenaam is
verrast. De heer van Hulle sluit zich hierbij aan. De heer Herselman
benadrukt dat het besluit alleen geldt voor 2016. Wanneer Sabewa
Zeeland na 2016 op orde blijkt te zijn kan alsnog besloten worden de
heffing bij Sabewa Zeeland te beleggen. Het gaat met name om de
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mogelijke juridische procedures die worden aangespannen. Binnen Sabewa
Zeeland is daar op dit moment onvoldoende capaciteit voor beschikbaar.
Besloten wordt dat het onderwerp in 2016 op de bestuurlijke agenda
wordt gezet om te spreken over de mogelijkheden voor 2017.
De heer Schenk vraagt naar de voortgang in de uitbreiding van het cluster
gegevensbeheer. De heer van Strien meldt dat de werving van een
adviseur gegevensbeheer succesvol is verlopen. Deze adviseur treedt per 1
januari 2016 in dienst. Daarnaast is conform de beschrijving na
herschikking een nieuw cluster gegevensbeheer ‘ingericht’. Ook fysiek
heeft inmiddels de interne verhuizing plaatsgevonden. Per 1 januari 2016
gaat het nieuwe cluster gegevensbeheer officieel van start.
De notulen worden met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen
vastgesteld.

3.

Voorstel tot vaststelling van het Verantwoordings- en Controleprotocol Sabewa
Zeeland vanaf boekjaar 2015
 De leden van het Algemeen Bestuur besluiten tot vaststelling van het
Verantwoordings- en Controleprotocol Sabewa Zeeland vanaf boekjaar
2015.

4.

Voorstel tot vaststelling van de 1e Begrotingswijziging 2015
 De heer Werkman merkt op dat hij in het voorstel de toepassing van de
VZG-norm per 2017 mist. In de memo is dit punt wel opgenomen. De leden
van het Algemeen Bestuur hebben notie genomen van de genoemde
opmerking van gemeente Sluis.
 Desgevraagd meldt de heer van Strien dat, naar de stand van vandaag, de
geraamde opbrengst invorderingskosten van € 1.000.000,-- gerealiseerd zal
worden. De heer van Strien meldt dat hij trots is op de medewerkers dat
dit resultaat is behaald.
 De leden van het Algemeen Bestuur besluiten, met inachtneming van de
opmerking van gemeente Sluis, tot vaststelling van de 1e
Begrotingswijziging 2015.

5.

Voorstel tot vaststelling van de 1e Begrotingswijziging 2016
 De leden van het Algemeen Bestuur besluiten, met inachtneming van de
opmerking van gemeente Sluis, tot vaststelling van de 1e
Begrotingswijziging 2016.

4.

W.v.t.t.k. en rondvraag
 De leden van het Algemeen Bestuur spreken hun complimenten uit aan de
directie en medewerkers van Sabewa Zeeland voor de positieve
ontwikkeling die Sabewa Zeeland in 2015 heeft doorgemaakt.
 Met betrekking tot de situatie van de directeur van Sabewa Zeeland meldt
de heer Herselman het volgende. Op dit moment wordt gesproken over
een beëindigingovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst. Op dit
moment wordt afgestemd over de condities waaronder voornoemde
overeenkomsten worden afgesloten. Het uiteindelijke (gezamenlijk
gedeelde) doel is om zo spoedig mogelijk te kunnen werven voor een
nieuwe directeur voor Sabewa Zeeland. Het algemeen bestuur neemt
kennis van de toelichting op de ontwikkelingen in dit dossier en adviseert
het dagelijks bestuur, wanneer er overeenstemming is, spoedig een
vergadering te beleggen om de procedure voor de werving van een
directeur op te starten.
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5.

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