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NOTULEN van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de  

NV Waterleidingmaatschappij Drenthe, gehouden op maandag 29 augustus 2016 in de 

kantine van het hoofdkantoor van WMD te Assen 

 

Aanwezig:  

De heer G.J. Jansen voorzitter Raad van Commissarissen 

Mevrouw M.L. van Wijhe commissaris 

De heer T. Eerenstein commissaris 

De heer J.H. van der Laan commissaris 

De heer P.A. Glasbeek directeur WMD 

Mevrouw N. Meijeringh bedrijfsjurist WMD 

Mevrouw M. van der Vlugt notulist WMD 

  

De volgende vertegenwoordigers van aandeelhouders zijn aanwezig: 

De heer C. Bijl Provincie Drenthe 973 stemmen 

De heer A. Smit Gemeente Assen 147 stemmen 

De heer J. Zwiers Gemeente Coevorden 80 stemmen 

De heer J. Otter Gemeente Emmen 234 stemmen 

De heer H.B. Giethoorn Gemeente Hoogeveen 122 stemmen 

De heer G. Lohuis Gemeente Midden-Drenthe 73 stemmen 

De heer H. Kosters Gemeente Noordenveld 72 stemmen 

Mevrouw N. Hofstra Gemeente Tynaarlo 45 stemmen 

De heer K.H. Smidt Gemeente Westerveld 21 stemmen 

De heer J. ten Kate Gemeente De Wolden 51 stemmen 

   

Te gast zijn:   

De heer prof. dr. D.A. de Waard DAW 2.0 BV  

De heer mr. M.J. Ubbens Trip Advocaten  

 

Afwezig met kennisgeving: 

De heer B.J. Bouwmeester Commissaris 

De heer C. Lambert Gemeente Aa en Hunze 64 stemmen 

De heer F. Buijtelaar Gemeente Borger-Odoorn 64 stemmen 

 

 

 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering om 15.02 uur. Hij meldt dat de heren Lambert en Buijtelaar zich 

hebben afgemeld. Mevrouw Hofstra vervangt de heer Wijbenga namens de gemeente Tynaarlo. De 

heer Mr. Ubbens is te gast voor een eventuele toelichting van juridische aspecten. 
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2. NOTULEN AvA D.D. 20 JUNI 2016 

De voorzitter meldt dat deze notulen in een besloten gedeelte aan het einde van de vergadering 

besproken zullen worden, omdat het de notulen betreft van een besloten vergadering.  

 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

Er zijn geen extra ingekomen stukken of mededelingen. 

 

4. PRESENTATIE PROF. DR. D.A. DE WAARD 

Ter inleiding meldt de voorzitter dat de heer De Waard zijn onderzoek uitvoert op verzoek van de 

aandeelhouders. Het onderzoek betreft het gehele proces rond de jaarrekening 2014, inclusief 

goedkeuring en vaststelling in de vergadering daarop. Dat laatste is op dit moment nog niet aan de 

orde. En dus heeft de heer De Waard nog geen finale rapportage gereed vandaag. De voorzitter geeft 

het woord aan de heer De Waard. [De volledige presentatie van de heer De Waard is als bijlage 

aangehecht aan dit verslag].  

De heer De Waard licht vooraf toe dat zijn presentatie enkel organen betreft, geen personen, hij heeft 

nadrukkelijk geen persoonsgericht onderzoek gedaan. Hij schetst vooraf het normenkader ter 

toelichting. Jaarverslaggeving is tot in details in wetgeving vastgelegd: 

 RvB is 100% verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.  

 RvC ziet toe op tijdige verslaggeving.  

 AFM houdt toezicht op kwaliteit van uitvoering wettelijke controle door de accountant.  

 AvA mag de accountant ook uitnodigen in een vergadering en vragen stellen over de jaarrekening.  

In het licht van de regelgeving rondom de accountant meldt de heer De Waard dat een accountant zijn 

pen moet neerleggen wanneer er sprake is van bedreiging (hetgeen betekent dat zijn integriteit en 

onafhankelijkheid in het geding komt). 

 

De heer De Waard geeft aan dat het proces rondom de jaarrekening 2014 de inhoud ervan begon te 

verstoren. Situatie mei 2015: in notulen staat vermeld dat er op dat moment sprake was van 

substantiële vragen bij de accountant over het Indonesië dossier. 

Dossieranalyse: de eerste indruk van de heer De Waard is dat WMD een bedrijf is met een publieke 

taak en daarnaast private activiteiten. Dat is in zijn optiek een moeilijke balans. De introductie van 

‘buitenstaanders’ in de RvC is wat hem betreft een positief aspect geweest. In het begin van het 

proces heeft de RvC wel de irritatie van de bestuurder gedeeld over de accountant. 

 

Het organiseren van voldoende tegenspraak in de organisatie is van essentieel belang vindt de heer 

De Waard. De RvC is opdrachtgever van de accountant en mag dus de bestuurder passeren als dat 

door hen nodig wordt geacht. Zowel RvC als AvA hebben het recht om rechtstreeks vragen aan de 

accountant te stellen. En wanneer een accountant kritische opmerkingen plaatst, dan is dat intern al 

voorgesproken en is er over nagedacht. Dus dient de organisatie die opmerkingen van de accountant 

serieus te nemen.  
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De heer De Waard vraagt zich ook af waarom de escalatie nu pas en niet over eerdere jaren heeft 

plaatsgevonden. Tot slot van zijn presentatie geeft hij een overzicht van inhoudelijke stellingen c.q. 

vragen die de accountant zichzelf kon stellen en daarna volgt een aantal stellingen van de heer De 

Waard zelf, waarin hij de noodzakelijke reactie vanuit de accountant schetst. Een accountant moet en 

mag alles weten en moet daar vertrouwelijk mee omgaan. De accountant stelde naar de mening van 

de heer De Waard in dit geval inhoudelijk terechte vragen. Gaandeweg het proces leidden 

antwoorden op vragen telkens weer tot nieuwe vragen. En de communicatie verliep veelal per e-mail, 

dat maakte het niet eenvoudiger.  

 

De voorzitter bedankt de heer De Waard voor zijn toelichting. Hij geeft de aandeelhouders 

gelegenheid om vragen te stellen ter verheldering, want het betreft nog slechts voorlopige conclusies. 

De definitieve eindrapportage volgt nog. Zijn er binnen die context vragen? 

 

De heer Otter complimenteert de heer De Waard voor dit heldere overzicht. Toch heeft hij nog veel 

vragen. Onder andere wat betreft de waarderingskwesties. Waren die nog niet eerder aan de orde 

geweest? De heer De Waard zegt dat dit wel het geval is geweest, maar dat de vragen hierover toen 

naar tevredenheid van de accountant zijn beantwoord. De heer Otter stelt dat de waarderingskwesties 

dus al langer speelden. Had accountant toen wellicht standvastiger moeten zijn? De heer De Waard 

geeft aan dit niet meer te kunnen achterhalen. Nieuwe bezems vegen schoner: een nieuwe 

accountant dus ook, zo stelt hij. De heer Smidt informeert hoe de actieve informatieplicht van de 

bestuurder zich verhoudt tot het rapport De Boer en dat van Buitenlandse Zaken? De heer De Waard 

geeft aan dat het rapport van Buitenlandse zaken als een donderslag kwam. Maar het rapport van de 

Commissie De Boer is vrij snel gedeeld met alle betrokkenen. De heer Smidt: ook de accountant heeft 

dit tijdig ontvangen? Daar is de heer De Waard niet van op de hoogte. Hij is met zijn onderzoek 

gestopt toen het rapport van Buitenlandse Zaken boven tafel kwam.  

De voorzitter geeft aan dat er een jaar tijdverschil zit tussen het uitkomen van het rapport van de 

Commissie De Boer en dat van Buitenlandse Zaken. Die twee zaken dienen dus apart te worden 

bekeken. De heer Glasbeek vult aan dat een extern bureau op dit moment een feitenonderzoek 

uitvoert rond de informatie-uitwisseling inzake het rapport van Buitenlandse Zaken. In de toekomst kan 

dat nader worden geduid.  

De heer Zwiers stelt dat er in de managementletters van de accountant van jaar tot jaar continuïteit 

behoort te zijn. Is er in 2013 al invulling aan gegeven richting 2014? De heer De Waard geeft aan dat 

de accountant in de managementletter van 2013 de Indonesische dossiers aansnijdt. In notulen van 

een RvC vergadering staat aangegeven dat de accountant hier serieuzer over praat dan is 

opgeschreven. Dit zou nagevraagd moeten worden bij de accountant. De heer Zwiers is van mening 

dat de bestuurder serieus had moeten nemen wat er in het verslag van de accountant vermeld stond. 

De voorzitter verwijst naar de AvA in juni 2014, waarin de jaarrekening 2013 is vastgesteld. Er is toen 

zeer expliciet stilgestaan bij de Indonesische dossiers en de omvang daarvan. De heer De Waard ziet 

de vraag of de waarderingsvraagstukken ook aan de orde zijn geweest als een serieuze vraag. De 

heer Smidt vraagt zich, gezien de financiële omvang van de activiteiten in Indonesië, af of de RvC 
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altijd van deze omvang heeft geweten? Had de bestuurder de RvC niet actief om advies of 

toestemming moeten vragen om die stappen te kunnen zetten? De heer De Waard denkt dat de RvC 

de omvang niet kende. De voorzitter geeft aan dat in zijn geheugen de omvang van de activiteiten 

toen anders was, naar zijn idee was er toen enkel sprake van 10 miljoen. De heer Zwiers wil graag 

weten of de risico’s toen al wel bekend waren. De voorzitter vindt dit een terechte vraag, maar 

behandelt die graag op een ander moment. Hij verzoekt nu alleen vragen te stellen die zijn 

gerelateerd aan het verhaal van de heer De Waard. De heer Ten Kate: in zijn presentatie gaf de heer 

De Waard aan dat de RvC mee ging met de bestuurder in het proces met de accountant; wanneer 

kwam voor de RvC het moment om serieus naar de accountant te luisteren? De voorzitter kan dit 

precies aangeven: de voorzitter en de leden van de auditcommissie waren namelijk uitgenodigd voor 

een gesprek met de accountant op 16 oktober 2015. De voorzitter heeft toen aan de accountant 

gemeld er geen goed gevoel bij te hebben hoe een en ander verliep. Hij heeft de accountant gemeld 

dat die beter eerst kon spreken met de bestuurder, dan met de auditcommissie en pas dan met de 

voorzitter van de RvC. Hij had toen geen goed gevoel bij een gesprek zonder de bestuurder.  

De heer Otter heeft de data niet zo goed paraat, maar hij had een vrij lange periode in 2015 of 

misschien zelfs tot begin 2016 de indruk dat de accountant zeurde. Naar zijn gevoel zijn de 

aandeelhouders lang in het ongewisse gebleven. Nu is een aantal organen benoemd, betekent dit dat 

na een half jaar ontkenningsfase nu ook de realiteitszin is doorgebroken? Hij doelt hiermee op de 

oude Raad van Bestuur. De heer De Waard geeft aan dat hij daarbij niet meer betrokken is geweest. 

De heer Kremer heeft vanaf 2015 als gedelegeerd bestuurder samen met de heer Jansman getracht 

het proces met PwC af te ronden. De heer Smit vraagt of met de komst van de heer Glasbeek de heer 

Kremer is verdwenen? De voorzitter antwoordt dat in de vorige vergadering is toegelicht hoe dit 

proces is verlopen. Dit had te maken met het rapport van Buitenlandse Zaken. In juni is de gehele 

verantwoordelijkheid overgegaan in de handen van de heer Glasbeek. De heer Glasbeek meldt dat er 

sprake was van twee processen naast elkaar: de heer Kremer was verantwoordelijk voor de afronding 

van de jaarrekening 2014, de heer Glasbeek was gelijktijdig bezig met de voorbereiding van de 

jaarrekening 2015. In dat kader zijn ook de assessments opgesteld. En die leverden een ander beeld 

op van verschillende waarderingen. Daar kwam toen het rapport van Buitenlandse Zaken nog bij. De 

conclusie was toen dat er om de jaarrekening 2014 sprake was van fundamentele fouten, dat heeft 

geleid tot een versnelde melding. De heer Smidt vraagt of het wellicht nadelig heeft gewerkt dat een 

lid van de SWOI naar de RvC is overgestapt? De heer De Waard kent de rollen binnen de SWOI niet 

precies. De voorzitter meldt dat de statutair directeur van WMD ook lid was van het bestuur van de 

SWOI. De heer Kremer was bestuurslid van de SWOI tot het moment van zijn overstap naar de RvC 

WMD. Vanaf dat moment had hij geen formele betrokkenheid meer bij de SWOI. De heer Glasbeek 

merkt op dat de vraag van de heer Smidt geen orgaangerichte maar een persoonsgerichte vraag 

betreft. De heer Bijl stelt de orgaangerichte vraag hoe de verhouding is tussen de verschillende 

rechtspersonen. De heer Glasbeek meldt dat er een verschil is tussen de juridische en feitelijke 

werkelijkheid. Mevrouw Hofstra wil graag weten hoe het financiële systeem heeft gewerkt: is er van 

het geld van bewoners toch 30 miljoen hiervoor weggemoffeld? Welke spelregels golden hierbij? Is er 

geen sprake van een verhouding tussen het tarief en die 30 miljoen? De heer Glasbeek verwijst naar 



 

AvA NV Waterleidingmaatschappij Drenthe  Pagina 5 van 32  
Notulen AvA d.d. 29 augustus 2016 definitief 

de vergaderstukken voor een uitgebreide uiteenzetting over de tariefstelling. Dat betreft een streng 

geregeld geheel. Hij geeft aan dat er periodiek een sectorgewijze vergelijking plaatsvindt. WMD werkt 

afgemeten naar de wereld om haar heen heel efficiënt. En bij het vaststellen van de watertarieven zijn 

vreemde zaken niet mogelijk. Er is dus geen verband tussen de watertarieven en de strapatsen in 

Indonesië. Al zou je willen, dan kan dat niet. Dat geheel is wettelijk vastgelegd.  

De heer Bijl komt terug op de positie van de oud-commissaris en oud-bestuurslid SWOI. Op dit 

moment zijn er geen eindconclusies mogelijk. Hij denkt dan ook dat het verstandig is om dit onderwerp 

verder te spreken wanneer het eindverhaal van de heer De Waard wel klaar is. Eventueel met 

toegevoegde vragen. Voor de Drentse burgers is het van belang dat de tarieven niet stijgen en dat 

investeringen doorgaan. Dat is de rol van de aandeelhouders. Bij de inrichting van het bedrijf moet 

worden voorkomen dat dit soort situaties in de toekomst weer kunnen ontstaan. En WMD moet goed 

haar kerntaken uitvoeren. Daarnaast is er een aantal leerpunten voor aandeelhouders en 

commissarissen en voor het bedrijf. De heer Bijl kan zich voorstellen dat dit de huidige stand van 

zaken is en spreekt de hoop uit dat het gesprek hierover ver voor de Kerst kan worden voortgezet.  

 

De voorzitter is het hiermee eens. Zijn er verder nog vragen? Anders wil hij het graag hierbij laten en 

de discussie later vervolgen. Daarnaast loopt op dit moment het feitenonderzoek, dat ook in de 

komende zal worden afgerond. Het voorstel is om dan opnieuw bijeen te komen en de discussie voort 

te zetten. De heer Bijl vraagt of de voorzitter een indicatie kan geven van het tijdbestek. De voorzitter 

stelt dat dit deels afhankelijk is van degenen die gehoord moeten worden in het feitenonderzoek en de 

beschikbaarheid van die personen. De gesprekken worden komende week afgerond en daarna wordt 

het rapport van het feitenonderzoek opgesteld. Eind september of begin oktober zou een tijdindicatie 

kunnen zijn. De voorzitter bedankt nogmaals de heer De Waard voor zijn bijdrage. 

 

De voorzitter meldt dat als logisch vervolg op het rapport van Commissie De Boer wordt  gekeken 

naar een nieuwe juridische vormgeving van de WMD organisatie om de randvoorwaarden te kunnen 

creëren voor het helder vormgeven van de scheiding tussen drinkwater en niet-drinkwater activiteiten. 

In dat kader is ook de heer Ubbens aanwezig. Bij nader inzien zal dit onderwerp niet vandaag worden 

voorgelegd, maar in de volgende vergadering in oktober. Als vervolg op agendapunt 5 van vandaag.  

De voorzitter zegt dank aan de heer Ubbens voor zijn bereidheid vandaag aanwezig te zijn. 

 

5. TIJDLIJNEN UITWERKING GOVERNANCE AANBEVELINGEN  

De voorzitter geeft aan dat er een groot aantal aanbevelingen in het rapport stond. Nu vindt analyse 

plaats van de stand van zaken per onderdeel. Een daarvan is een scherpere scheiding tussen 

wettelijke en niet wettelijke activiteiten. De heer Glasbeek meldt dat er sprake is van een strakke 

planning qua tijdlijnen. De heer Smit complimenteert de heer Glasbeek met zijn notitie. De benoemde 

zaken uit het verleden zijn veelal terug te leiden op houding en gedrag. Het twee paar ogen principe 

speelt naar zijn mening een belangrijke rol naar toekomst. Maar ook houding en gedrag blijven van 

groot belang. Ook het onderwerp stemverhoudingen staat vermeld in het rapport. Het voorstel dat 

voorligt bevat wat dat betreft geen majeure veranderingen. De kleine aandeelhouders bevinden zich in 
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een ondergeschikte positie. De heer Glasbeek vindt de opmerking betreffende houding en gedrag 

volkomen terecht. Voor het onderwerp stemverhoudingen heeft WMD tijdens de voorbereidende 

bijeenkomst met de beleidsambtenaren aangeboden een nadere bijeenkomst voor de aandeelhouders 

over dit onderwerp te faciliteren. De heer Smit vraagt vervolgens of de RvC inzicht heeft in Corsa. De 

heer Glasbeek geeft aan dat dit niet het geval is, maar alle informatie is wel opgeslagen en 

beschikbaar. De voorzitter vult aan dat indien de vraag is of de RvC alle informatie kan krijgen, het 

antwoord daarop ja is. Verder meldt hij dat de RvC net een voorstel betreffende autorisatie heeft 

geaccordeerd. De heer Glasbeek licht het vier-ogen-principe nog kort toe. De doelstelling daarvan is 

te voorkomen dat de directeur zonder enig overleg besluiten kan nemen.  

De heer Zwiers ontvangt graag enige toelichting op het zelfassessment dat vermeld staat op pagina 7 

punt 3.4.1. voor de selectie van een nieuwe directeur. De heer Glasbeek licht toe: focusseren op 

technische vaardigheden is mogelijk, maar het is van groter belang te kijken naar managementstijlen 

en samenwerking en hoe komen tot een goed functionerend MT. Dit mede in relatie tot de 

tegenspraak zoals vermeld door de heer De Waard. Goed inbedden is noodzakelijk. De heer Zwiers 

vraagt of dit door middel van een zelfassessment moet zijn. De heer Glasbeek geeft aan dat dit een 

methode betreft om een vraagstuk aan te zwengelen, het gaat om de voorwaarden.  

 

De heer Bijl meldt dat de Provincie mede in het kader van transparantie voorafgaand aan de 

vergadering al een aantal vragen heeft toegespeeld aan de directeur. Wat betreft prioritering ziet hij 

zich genoodzaakt nu het verwachtingspatroon van voor de vakantie door te schuiven naar oktober. Hij 

verzoekt de RvC om prioriteiten te stellen. De heer Glasbeek begrijpt de zorg van de heer Bijl. Hij licht 

toe dat gedegen voorbereiding noodzakelijk is. Alle assessments zijn nu afgerond, de laatste zijn 

vandaag besproken in de RvC. Dat ligt geheel op schema qua timing. Verder is het van belang om ter 

verkrijging van een goedkeurende verklaring voor de jaarrekeningen bepaalde zaken tijdig af te 

ronden. Bijvoorbeeld een goede splitsing van kernactiviteiten en niet-kernactiviteiten. De activiteiten in 

Indonesië hebben nu een contaminerende werking en vormen dus een risico voor de goedkeurende 

verklaring. De scheiding van wettelijk en niet wettelijk kan behulpzaam zijn voor het verkrijgen van de 

verklaring. De voorzitter vult aan dat het pakket assessments nu compleet is. De laatste assessments 

zullen ook vertrouwelijk aan de aandeelhouders worden verstrekt. 

De voorzitter concludeert dat de aandeelhouders akkoord gaan het voorliggende plan van aanpak 

voor uitwerking van de aanbevelingen van Commissie De Boer. De heer Bijl merkt op dat dit geldt 

behoudens de stemverhouding.  

 

6. ONDERNEMINGSFINANCIERING, DRINKWATERTARIEF EN INVESTERINGSRUIMTE 

De heer Smit merkt op dat het bestuur van WMD eerder een toezegging heeft gedaan over het niet/zo 

min mogelijk laten beïnvloeden van de watertarieven en de investeringen door de afboekingen 

verband houdende met de activiteiten in Indonesië. Het bestuur bevestigt dit, maar stelt dat bijstelling 

van de investeringsomvang onontkoombaar is.  

De heer Giethoorn merkt op dat eerder is gesteld op basis van een strategische verkenning naar 

opschaling dat die geen meerwaarde zou hebben. Alles overziend, ook in relatie tot de banken, vraagt 
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hij zich nu af of alles nog steeds zo kan worden opvangen? De voorzitter stelt dat de gekozen lijn van 

zelfstandig blijven met de nodige strategische allianties van kracht blijft. Dat is toegezegd. Wat nodig 

is, is een adequate financiering. Dus moet er overeenstemming met de banken komen. De heer 

Glasbeek licht toe dat wat er nu gebeurt niet anders is dan de tering naar de nering zetten. WMD heeft 

het jongste distributienet. De vervanging van AC-leidingen zal in plaats van in 10 jaar nu in maximaal 

12 jaar plaatsvinden, maar verder zijn er geen consequenties. Het beperken van de investeringen 

heeft tot doel niet meer uit te geven dan overeenkomt met de operationele cashflow, opdat de 

leningpositie beheersbaar blijft. Daarnaast is het behouden van de goede positie binnen de 

benchmark vergelijking ook een doel, net als het beheersen van de kosten daarnaast. De verwachting 

is dat er tussen nu en oktober overeenstemming zal zijn met de banken. 

 

De heer Zwiers vraagt inzake de solvabiliteit of daar op basis van een correctie in eerdere jaren een 

positief effect op te verwachten valt? De heer Glasbeek meldt dat er nog geen definitieve cijfers zijn. 

Doel voor de komende weken is het maken van afspraken over het Financieel plan met een lijn die 

leidt tot overeenstemming met de banken. Voor de solvabiliteit is 30% de streefwaarde. Er is lange 

termijn beleid nodig om het doel te realiseren, dat kan niet in één keer. 

De heer Smidt merkt op dit perspectief spannend te vinden. Kan de vermelde 18% verder worden 

aangetast door de buitenlandse activiteiten en de voorgenomen splitsing? De heer Glasbeek 

antwoordt dat hij verwacht dat hetgeen nu is voorzien zal volstaan. De voorzitter onderstreept deze 

verwachting vanuit de RvC.  

De heer Bijl meldt dat er in juni naar aanleiding van de Indonesische activiteiten drie grote 

onderwerpen werden gemeld: continuïteit van het bedrijf,  geen effect op het tarief en geen wijzigingen 

in de investeringen. Hij ziet graag dat er nu concreet wordt gesteld waar het precies over gaat. De 

heer Glasbeek verwijst naar bijlage 5, daarin staan de noodzakelijke wijzigingen in het 

Investeringsplan vermeld. WMD kan haar kernactiviteiten blijven uitvoeren en de investeringen doen 

zoals vermeld. De kernactiviteiten boven water houden is het doel. De voorzitter denkt dat de 

aandeelhouders zich daar wel in kunnen vinden maar dat ze wellicht een nadere uitwerking wensen. 

De heer Bijl geeft aan dat er sprake is van publieke belangstelling voor wat hier gebeurt. Daarom is 

het belangrijk naar buiten toe helder te kunnen zijn. Communicatie is groot van belang. De heer 

Glasbeek vindt dit een terechte opmerking. De voorzitter zegt toe dat dit nader zal worden uitgewerkt. 

Aldus besloten. [De heer Zwiers verlaat de vergadering.]  

 

7. STAND VAN ZAKEN AFRONDING JAARREKENINGEN 2014 EN 2015 

De voorzitter meldt dat er nog geen sprake is van afronding. De heer Glasbeek vult aan dat de 

jaarrekeningen in technische zin wel klaar zijn. Hangende het feitenonderzoek is er nog geen sprake 

van afronding van de jaarrekening 2014. De heer Otter vraagt of de jaarrekening 2013 wellicht ook 

nog herzien moet worden? De heer Glasbeek geeft aan dat dit inderdaad wellicht aan de orde kan 

zijn, maar dat verwerking vooral in de openingsbalans van 2014 plaatsvindt. 
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8. VOORSTEL BENOEMING ACCOUNTANT ONDERZOEK JAARREKENING 2016 

De voorzitter licht toe dat het voorstel in bijlage 6 juridisch is beoordeeld en dat er geen 

belemmeringen zijn het zo uit te voeren. De aandeelhouders gaan akkoord met het voorstel. Aldus 

besloten. 

 

9. ONDERWERPEN VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

De voorzitter geeft aan dat er zodra de voorbereiding voor de juridische splitsing rond is, begin oktober 

een extra aandeelhoudersvergadering zal worden uitgeroepen. 

 

10. RONDVRAAG 

 De heer Kosters merkt op dat de wijze van naar buiten communiceren vorige keer in de 

vergadering is besproken. Hij vraagt of dat nu ook aan de orde is. De voorzitter geeft aan dat de 

RvC eigen beleid voert en dat ook de aandeelhouders hierover zelf kunnen besluiten. Vanuit de 

RvC is er geen behoefte om actief te communiceren. De heer Kosters licht toe dat hij doelt op een 

A4 voor de gemeenteraden. De heer Glasbeek zegt toe dit aan de aandeelhouders toe te sturen.  

 De voorzitter meldt tot slot de personele aangelegenheid van de benoeming van de heer 

Glasbeek. Hij wil graag een voorstel met datum schriftelijk voorleggen aan de aandeelhouders, 

volgens procedure.  

 

De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering om 16.37 uur.  

 

 

BESLOTEN GEDEELTE  

In beslotenheid worden de notulen van de besloten AvA op 20 juni afgewikkeld.  

 

De voorzitter geeft aan dat de RvC de heer Glasbeek wil vragen aan te blijven tot 1 september 2017 

ter afwikkeling van de jaarrekeningen. De heer Bijl vindt dat dit niet op deze wijze kan, dit gaat te 

gemakkelijk naar zijn mening. Hij wil hierover kunnen nadenken. Naar aanleiding daarvan volgt een 

dialoog tussen de voorzitter en aandeelhouders over de situatie van WMD op dit moment, de weg 

daar naartoe en de verhouding tussen RvC en AvA. De heer Bijl denkt dat het goed is om tegen het 

licht te houden hoe de rollen zijn. Het gaat dan om zorgvuldigheid, vertrouwen, hoor en wederhoor. 

Ook vraagt hij of er een helder beeld is waar we heen willen met WMD. De toekomst van WMD moet 

centraal staan als zelfstandig Drents bedrijf. De voorzitter geeft aan dat de RvC daar ook voor staat, 

hij wil samen graag de ingezette lijn voortzetten. De voorzitter zal direct na zijn vakantie een afspraak 

maken met de heer Tichelaar. De heer Bijl adviseert dat de RvC ook naar haar eigen rol kijkt, net als 

AvA dat kan en moet doen. 
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Notulen besloten AvA 20 juni 2016 

Tekstueel:  

 Bij de aanwezigen staat namens de gemeente Assen abusievelijk de heer Wiersema vermeld in 

plaats van de heer Smit; 

 De heer Smit vindt in de melding op pagina 7 over zijn verzoek om berichtgeving richting 

gemeenteraden wat denigrerend, het woord ‘briefje’ ziet hij graag vervangen door ‘bericht’. 

 

Naar aanleiding van: 

 De heer Smidt informeert naar de formele positie van de heer Kremer. De voorzitter meldt dat de 

heer Kremer geen formele positie meer bekleedt. Hij is teruggetreden als gedelegeerd 

commissaris en zal niet terugkeren in RvC. 

 

Het conceptverslag van de besloten AvA van 20 juni 2016 wordt met inachtneming van 

bovengenoemde tekstuele correcties vastgesteld. 

 

11. SLUITING 

De voorzitter sluit om 17.04 uur de vergadering.  
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Bijlage: presentatie prof. dr. D.A. de Waard 
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