Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland
Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland op 5 februari
2016 in het waterschapskantoor te Terneuzen, vergaderkamer 4.17 rechts
Aanwezig: wethouder Herselman (Kapelle,voorzitter), wethouder de Kunder
(Reimerswaal), Wethouder Schenk (Borsele), wethouder van Hulle (Terneuzen),
wethouder Werkman (Sluis), De heer Poppelaars (waterschap Scheldestromen),
wethouder Meeuwisse (Goes), wethouder Hoek (Tholen), De heer van Strien (interimdirecteur), mevrouw Bosschaart- van Heukelom (Bestuurssecretaris).
1.

Afwezig met kennisgeving: wethouder Totté (Hulst)
Opening en mededelingen
 De heer Herselman refereert aan de e-mail die is rondgezonden aan de
leden van het Algemeen Bestuur met betrekking tot de
beëindigingsovereenkomst met de directeur en de werving van een nieuwe
directeur.
 De heer de Kunder vraagt naar de financiële consequenties van deze
overeenkomst. De heer Herselman licht de inhoud van de overeenkomst op
(financiële) hoofdlijnen toe. Er zal (gelet op het voorlopige resultaat van de
jaarrekening 2015) geen extra bijdrage aan deelnemers gevraagd worden.
Desgevraagd licht de heer Herselman toe dat werving en selectie op basis
van de huidige functiebeschrijving en -waardering plaatsvindt.

2.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17
december 2015
 De leden van het Algemeen Bestuur geven aan tevreden te zijn over het feit
dat de aanslagen in februari kunnen worden verzonden.
 De heer Herselman meldt betrekking tot de brief die is ontvangen van de
Waarderingskamer dat hierin een aantal verbeterpunten genoemd worden.
Mevrouw Meeuwisse geeft aan het wenselijk te vinden om deze actiepunten
nog eens in het Algemeen Bestuur te bespreken zodat tijdig zekerheid
bestaat over het kunnen behalen van de gestelde normen.

3.

Voorstel tot kennisneming van de rapportage kwijtschelding Sabewa Zeeland
 Gevraagd wordt of de aantallen automatische kwijtschelding per deelnemer
inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De heer van Strien geeft aan dat dit
mogelijk is. De heer Schenk geeft als suggestie mee om dit soort overzichten
frequenter te verstrekken, zodat de gemeenteraden bij gevoelige
onderwerpen (zoals kwijtschelding) op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen. Dit kan mogelijke vragen voorkomen.
 De heer van Strien licht toe dat hij de suggestie begrijpt en dat dit de eerste
keer is dat op deze wijze wordt gerapporteerd. De heer van Strien geeft
aan dat hij het van belang vindt om het Algemeen Bestuur transparant in te
lichten over de ontwikkelingen. Rapportage zal op de reguliere
rapportagemomenten plaatsvinden.
 Desgevraagd licht de heer van Strien toe dat wanneer automatisch minder
kwijtschelding wordt verleend, het aantal handmatige kwijtscheldingen
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toeneemt. Het totaal aantal verzoeken tot kwijtschelding neemt immers
toe.
Desgevraagd licht de heer Herselman toe dat de gepresenteerde cijfers in
de jaarrekening zullen worden verwerkt.
In de communicatiesfeer wordt gewerkt aan verheldering van de stukken,
zodat burgers duidelijk weten wat er van hen gevraagd of verwacht wordt.
Dit kan met name het aantal beroepschriften op grond van onvolledigheid
van gegevens verminderen.
De heer Hoek geeft als suggestie mee om de aangevoerde grieven bij
beroepschriften te analyseren. Op basis van analyse kan worden bezien
welke acties ‘aan de voorkant’ kunnen worden ondernomen om het aantal
beroepschriften te verminderen.

4.

Voorstel tot kennisneming van de Leidraad kwijtschelding Sabewa Zeeland
 De heer Herselman licht desgevraagd toe toe dat volledige uniformering
van kwijtscheldingsbeleid waarschijnlijk niet haalbaar zal zijn. Mogelijk zijn
er discussiepunten die bij nader inzien geüniformeerd kunnen worden.
 Mevrouw Meeuwisse geeft aan blij te zijn met de opgestelde Leidraad. Het
verschaft helderheid en voorkomt discussie.

5.

W.v.t.t.k. en rondvraag
 De heer Herselman meldt dat aan de heer van Strien is gevraagd om langer
aan te blijven dan 1 april 2016 in verband met de ‘warme overdracht’ aan
de nieuwe directeur.
 Besloten wordt om de formele benoeming door het Algemeen Bestuur te
plannen in de extra vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 maart 2016
om 8.30 uur.
 De heer van Strien meldt dat door het College Bescherming
Persoonsgegevens is aangegeven dat het digitale loket van Sabewa Zeeland
niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Het nieuwe cluster
Gegevensbeheer is hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Sabewa
Zeeland gaat het digitaal loket ontsluiten via DigiD. (Technische) realisatie
hiervan vergt tijd en inspanning. Op dit moment wordt gestreefd de
ontsluiting via DigiD voor de aanslagoplegging te kunnen realiseren. Op de
website en via Twitter wordt hierover tijdig en actief gecommuniceerd.
 De heer van Strien meldt desgevraagd dat gerapporteerd zal worden over
de resultaten van het Leantraject in de bestuursrapportage. Doel is
verbetering van de kernprocessen zoals genoemd in de Evaluatie.

6.

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