
DATUM 4-6-2019

Type AV Besluitvormend

Agenda punt Onderwerp Algemene Vergadering heeft besloten tot

5.a Jaarstukken 2018 1. De jaarstukken 2018 (het jaarverslag en de jaarrekening) vaststellen overeenkomstig het 

opgestelde ontwerp; 

2. het resultaat van het jaar 2018 bestemmen conform het in de jaarrekening opgenomen 

voorstel; 

3. instemmen met het, al dan niet gewijzigd, opnemen van de niet afgeronde maatregelen 

in de Bestuursrapportage 2019.
5.b Voorjaarsnota 2020-2023 1. Bespreken van de in de Voorjaarsnota 2020-2023 voorgestelde prioritering: 

    1. Consistent tarievenbeleid afspraken tariefontwikkeling MJB 2019-2022 staan voorop;

    2. taakuitvoering is en blijft op ord

    3. inbedden ambities nieuw bestuur.

2. Vaststellen van de Voorjaarsnota 2020-2023 als kaderstellend document voor de 

opstelling van de Meerjarenbegroting 2020-2023. 

3. Instemmen met de voorgestelde programma-indeling voor de eerjarenbegroting 2020-

2023. 

5.c begroting 2020 Aqualysis 1. Kennisnemen van de Ontwerpbegroting 2020 met de Meerjarenbegroting 2021-2023 en 

de Jaarrekening 2018 van Aqualysis.  

2. Vaststellen van de zienswijze van Waterschap Zuiderzeeland zoals verwoord in 

antwoordbrief. 
5.d Wijzigen rechtspositie bestuur 1. Kennisnemen van de wijzigingen in de rechtspositie van voorzitters, leden van het 

algemeen en dagelijks bestuur en commissieleden van waterschappen. 

2. De Accountanscommissie Waterschap Zuiderzeeland aan te wijzen als een bijzondere 

commissie en de toelage voor de commissieleden vast te stellen op € 20 per maand.

3. Gebruik maken van uw bevoegdheid om een hogere vergoeding vast te stellen voor 

externe commissieleden van de Rekenkamercommissie, de Schadecommissie, de 

Klachtencommissie ongewenst gedrag en de Rekenkamercommissie, conform bijgevoegd 

ontwerp wijzigingsbesluit Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2017. 

5.e Afronding 

planuitwerkingsfase 

Versterking Drontermeerdijk

1. Vaststellen van de Nota van Beantwoording Versterking Drontermeerdijk;

2. vaststellen van het Projectplan Waterwet Versterking Drontermeerdijk;

3. instemmen met het aanbieden van het Projectplan Waterwet aan Gedeputeerde Staten 

van de provincie Flevoland ter goedkeuring, waarna de beroepstermijn van 6 weken start.  

6.a Bemensing commissies De door de fractievoorzitters voorgedragen leden uit de Algemene Vergadering benoemen 

in de Commissie Geloofsbrieven, de Commissie voor georganiseerd overleg en de 

Excursiecommissie.
6.b GR-wijziging GBLT 1. Instemmen met de wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling GBLT, conform 

bijgevoegd conceptregeling. 

2. Het college van DenH toestemming verlenen in te stemmen met de wijzigingen in de 

Gemeenschappelijke regeling GBLT, waarin wordt gerealiseerd dat het Algemeen Bestuur 

van GBLT bevoegd is tot het oprichten van of deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen, 

waaronder het lidmaatschap van een werkgeversvereniging. 
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6.c Jaarverslag 2018 en 

Ontwerpbegroting 2020 van 

Het Flevolands Archief

1. Kennisnemen van het Jaarverslag 2018 en de ontwerp programmabegroting 2020-2023 

van Het Flevolands Archief; 

2. instemmen met de concept antwoordbrief (STBV-1864524942-25) waarin aan het 

Bestuur van Het Flevolands Archief wordt gemeld dat Waterschap Zuiderzeeland geen 

zienswijze indient ten aanzien van de ontwerp programmabegroting 2019-2022 van Het 

Flevolands Archief. 






