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Aanwezig (Online) J. Vervaet (JV) Voorzitter 

 M.J. Poissonnier-Dekker (MP) Secretaris 

 A.A.V. Totté  (AT) Penningmeester 
 L.P.G. de Beleir (LB)          AB-lid 

 J.R. Ellen (JE) AB-lid 

 R.P. Evers (RE) AB-lid 

 A. Dobbelaer (AD) AB-lid 

   

 A.J. Rinkhoud (AR) Controller 

 (deels aanwezig)     

   

Afwezig (m.k.)   

 
 
Toelichting 
De notulen van de voorgaande vergadering worden tekstueel en inhoudelijk doorgenomen. 

 
Voorstel 
Het bestuur kan tijdens de behandeling van de notulen wijzigingen aanbrengen in de notulen. 
Na het doorvoeren van evt. wijzigingen worden de notulen definitief vastgesteld door het dagelijks bestuur. 

 

Besluit 

Het bestuur stelt de notulen en de besluitenlijst van de voorgaande vergadering definitief vast.  
Opmerkingen en toevoegingen aanpassingen in de notulen zijn genotuleerd onder punt 2  
 

 

 

 

 

Voorzitter,       Secretaris, 

 
J. Vervaet       M.J. Poissonnier-Dekker  
 
 
 
 
 
 



 

1.       Opening 
JV opent de vergadering in het gemeentehuis van Terneuzen. Hij heet de aanwezigen welkom.    
Dit is een bijzondere vergadering waarbij de oorspronkelijke agenda van deze vergadering niet gevolgd wordt. 
 
Leden van het DB geven toelichting op het onderzoeksrapport van Deloitte en de gevolgen hiervan. 
 
Nadat de AB leden zijn ingelicht treedt AR toe in de vergadering. Hij is hier met name om ondanks de ontstane situatie 
de Dethon begroting  van 2022 toe te lichten voor de AB leden. 
 
 
2. Begroting Dethon 2022 
Het Algemeen bestuur van Dethon heeft in de vergadering van april 2021 kennis genomen van de Dethon begroting 
2022 (concept).  Er is daarbij  toelichting gegeven op de totstandkoming en de randvoorwaarden waarmee rekening is 
gehouden. De huidige omstandigheden maken het zeer onzeker om de begroting te maken. De AB-leden waren in de 
gelegenheid vragen te stellen omtrent de inhoud van de begroting. Op basis van de aandachtspunten welke genoemd 
zijn in  de vergaderingen van het AB, DB en de begeleidingscommissie zijn nog een aantal zaken aangepast in de 
begroting 2022.  De aangepaste versie is vervolgens met instemming van het Algemeen Bestuur verzonden aan de 
raden. De raden hebben hun hun gevoelens omtrent de begroting kenbaar kunnen maken. De zienswijzen van de 
gemeenten zijn als bijlage toegevoegd bij de vergaderstukken.  
 
Alle drie de betrokken gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven op de begroting 2022 van de GR Dethon. 
Het algemeen bestuur van Dethon besluit tot definitieve vaststelling van de begroting 2022. 
 
 
3. Planning 
Het bestuur beslist dat er een extra AB vergadering wordt gepland voor Woensdag 22 september 2021. 
 
 
4. Rondvraag 
Er zijn geen rondvragen  
 
 
5. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 


