Verslag over het verenigingsjaar 2018 van Waterschapspartij Hollandse Delta.
Het verenigingsjaar 2018 van onze waterschapspartij Hollandse Delta
kenmerkte zich door een aantal aangrijpende zaken.
Op donderdag 11 januari werden we opgeschrikt door het overlijden van Willem
Monshouwer, die niet alleen hoofdingeland en fractielid was in het waterschap,
maar hij heeft ook aan de wieg gestaan van onze partij, die we mede met zijn
hulp hebben opgericht in 2008. Voorafgaande aan de verkiezingen waarbij nu
ook de politiek zijn intrede deed.
Hij was een markante persoonlijkheid en vanuit zijn professie, vanaf het begin
zeer betrokken bij de grond-, weg- en waterwerken van ons waterschap
Hollandse Delta.
Bij de uitvaart werd namens onze partij en fractie het woord gevoerd door de
fractievoorzitter Piet Kome.
In de Verenigde Vergadering werd Willem Monshouwer opgevolgd door Wim
Sjoukes, die op donderdag 29 maart 2018 werd geïnstalleerd door onze
dijkgraaf Ingrid de Bont.
In de zomer van 2018, op 6 juli heeft het bestuur in Rotterdam vergaderd
samen met de fractie, om de afgelopen zittingsperiode te evalueren en ook om
een doorkijk te maken naar de toekomst. Dit met het oog op de verkiezingen die
gehouden zullen worden op woensdag 20 maart 2019.
Het bestuur had regelmatig contacten met de fractie en was enkele malen
vertegenwoordigd bij de fractievergaderingen die altijd voor de aanvang van de
Verenigde Vergadering worden gehouden.
Het bestuur was ook regelmatig aanwezig als de fractie naar aanleiding van de
begroting van WSHD, overleg had met burgers, landbouwers, glastuinbouwers
groentetelers en o.a. recreatieondernemers.
Ook had het bestuur in verband met de aanstaande verkiezing op 20 maart
2019 verschillende malen gesprekken met de fractieleden en steunfractieleden
en ook met beoogde kandidaten voor de verkiezingslijst.
Het was de bedoeling dat we weer zoals vorige verkiezing het maximale aantal
van 50 kandidaten wilden plaatsen op de lijst.
Op 27 september werd samen met de fractie vergaderd en werd uitgebreid
gesproken hoe en ook welke standpunten zouden worden gebruikt als
“speerpunt” met de verkiezingen.
Ook werd besproken dat de fractie zaken en feiten zou aanleveren t.b.v.
aanpassingen van het verkiezingsprogramma.
Hierdoor was in het laatste kwartaal van 2018 veel werk te doen en voor te
bereiden voor de verkiezingen.
Het bestuur vergaderde op 29 december 2018 met de fractie om te spreken
over procedurele zaken betreffende de aanstaande verkiezingen.
Na afloop van de vergadering werd door de voorzitter de wens uitgesproken dat
we een vruchtbaar verkiezingsjaar mogen hebben.
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