Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 24 november 2016
Aanwezig:

R. Vlecken Landgraaf (voorzitter), R. de Boer Simpelveld (plv voorzitter),
C. de Rijck Brunssum, , W. Houben Voerendaal, , N. Aarts Heerlen, H. Bakker
Nuth, J. Bok Kerkrade, R. Swelsen Onderbanken, R. Hylkema (plv.secr)

Afwezig:

P. Janssen Schinnen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van het AB welkom.
2. Verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 9 september 2016
Het verslag en de besluitenlijst van de vorige vergadering geeft geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen en wordt vastgesteld.
3. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur 5 oktober 2016
De besluitenlijst geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen of het maken van
opmerkingen.
4. Toetreding Waterschap Limburg tot GR Het Gegevenshuis
Het Algemeen bestuur besluit tot inwilliging van het verzoek tot toetreding van het
Waterschap Limburg onder het voorbehoud dat het Algemeen Bestuur van het Waterschap
Limburg in haar vergadering van 2 januari 2017 toestemming verleent tot toetreding tot de
gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.
Het Algemeen Bestuur geeft opdracht tot het opstellen van een Raadsinformatiebrief inzake
de toetreding van het Waterschap Limburg.
5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Het Algemeen Bestuur besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Het
Gegevenshuis conform bijgevoegd voorstel en deze wijziging ter goedkeuring voor te leggen
aan de deelnemers van Het Gegevenshuis.
6. Rondvraag
Dhr. Bakker: Naar aanleiding van een recent overleg bij de Provincie inzake het vervaardigen
van kaartmateriaal betreffende het mijnwater, vraagt dhr. Bakker of dat wellicht bij Het
Gegevenshuis kan worden ondergebracht.
De Voorzitter geeft aan intern te bespreken of dit al dan niet bij Het Gegevenshuis kan
worden belegd. Hierin worden behoudens financiële aspecten eveneens strategische
overwegingen, zoals doorontwikkeling 3D, meegenomen. De voorzitter geeft aan hier in het
volgend overleg op terug te komen.

Dhr. Bakker vraagt nadere info over de salarisstructuur bij Het Gegevenshuis. Dhr. de Boer,
portefeuillehouder Personeel, geeft hierover nadere uitleg.
7. Sluiting
De Voorzitter dankt iedereen voor de positieve bijdrage en is verheugd te constateren dat
alle leden van het Algemeen Bestuur nog steeds zo enthousiast achter de uitgangspunten,
zoals

deze

tijdens

de

oprichting

van

Het

Gegevenshuis

in

gezamenlijkheid

zijn

geformuleerd, staan en dit ook uitdragen. Voorts complimenteert de Voorzitter, namens het
Algemeen

Bestuur,

de

medewerkers

van

Het

Gegevenshuis

met

de

huidige

positie/vertrouwen dat Het Gegevenshuis zich binnen de regio heeft weten af te dwingen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter om 09.45 uur de vergadering.

Verslag opgemaakt door R.J.J. Hylkema.
Verslag vastgesteld in de vergadering van het AB d.d.
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