
     
 
 
Motie  ex artikel 34 van het Reglement van Orde  over Communicatie Hefpunt. 
 
 
Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân in vergadering bijeen op 30 juni 2015 ter bespreking 
van punt 12 b het afhandelingvoorstel voor de brief van de heer T. Visser inzake Hefpunt. 
 
 
Overwegende dat: 

 belastingbetalers in het werkgebied van Wetterskip Fryslân boos en bezorgd hebben 
gereageerd op de berichtgeving over het vertrek van de directeur van Hefpunt; 

 Hefpunt weliswaar een zelfstandig bestuursorgaan is met een eigen directie en toezicht, 
maar dat het toezicht wordt uitgevoerd door DB-leden van Wetterskip Fryslân, samen met 
bestuurders van de andere aangesloten waterschappen; 

 het DB van Wetterskip Fryslân – bij monde van de Dijkgraaf – in antwoord op vragen van de 
PvdA-fractie  over de communicatie en bij de bespreking in de commissievergadering van 15 
juni heeft aangegeven dat het proces rond Hefpunt  niet goed is verlopen. Hiervoor zijn 
excuses aangeboden; 

 er (opnieuw)  zorgen worden geuit  n.a.v. berichtgeving in de pers over het opstappen van 
zowel de voorzitter van Hefpunt als het DB-lid namens Wetterskip Fryslân; 

 
 
Constaterende dat: 

 er op de website van Wetterskip Fryslân geen enkele uitleg wordt gegeven over de situatie 
bij Hefpunt; 

 op de website van Hefpunt summier wordt ingegaan op het vertrek van de voorzitter en voor 
het overige wordt verwezen naar de aangesloten waterschappen, die verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen communicatie. 

 
 
Verzoeken het Dagelijks Bestuur: 

 op de website helder te communiceren over de ontstane situatie en de inzet van (het DB 
van) Wetterskip Fryslân om de kosten van de vaststellingsovereenkomst zoveel mogelijk te 
beperken; 

 de fractievoorzitters (indien nodig vertrouwelijk) te informeren over de voortgang van het 
proces rond deze ex-directeur en de uitputting van deze voorziening; 

 belastingbetalers, zoals de heer T. Visser, die Wetterskip Fryslân over deze zaak  hebben 
benaderd een antwoord te sturen, overeenkomstig bovenstaand het eerste punt van 
bovenstaand verzoek; 

 
 
en gaan over tot de orde van de dag. 
 
 
Partij van de Arbeid, 
 
Remco Admiraal 
Henni van Asten 



 
 
        
 


