
 

 

HHoouussaattoonniicc  WWaatteerr  UUttiilliittyy  CCoooorrddiinnaattiinngg  CCoommmmiitttteeee  
  

  
  

DDRRAAFFTT  MMiinnuutteess  ooff  JJuunnee  44,,  22001100  MMeeeettiinngg..  
BBrrooookkffiieelldd  TToowwnn  HHaallll  

  
  

••  CCaallll  ttoo  OOrrddeerr  aatt  1122::4400PPMM  bbyy  CCoo--CChhaaiirr  RRuussss  PPoosstthhaauueerr..    
  

AAtttteennddaannccee::  AAss  rreeccoorrddeedd  oonn  AAtttteennddaannccee  SSiiggnn--IInn  SShheeeett::    
  

    RRuussss  PPoosstthhaauueerr::          CCaannddlleewwoooodd  SSpprriinnggss,,  WWUUCCCC  CCoo--CChhaaiirr  
    KKeevviinn  MMoorraann::    UUnniitteedd  WWaatteerr  CCTT,,  WWUUCCCC  CCoo--CChhaaiirr  

CCaasseeyy  FFlleemmiinngg::          SSttaattee  ooff  CCTT  ––  DDPPHH,,  DDWWSS  
GGrreegg  SSiimmoonneess::          SSttaattee  ooff  CCTT  ––  DDPPHH,,  DDWWSS    
SStteevvee  MMeesssseerr::    SSttaattee  ooff  CCTT  ––  DDPPHH,,  DDWWSS  
JJoohhnn  TTeelleessccoo::    UUnniitteedd  WWaatteerr  CCTT  
SStteevveenn  HHoouusstt::    UUnniitteedd  WWaatteerr  CCTT  
EErriikk  BBeerrnnaarrdd::    AAqquuaarriioonn  WWaatteerr  CCoo..  

        RRoonn  BBllaacckk::        WWSSSSDD  IInncc,,  OOllmmsstteeaadd  WWaatteerr  SSuuppppllyy  CCoo..  
DDoonnnnaa  MM..  CCuullbbeerrtt  ::  NNeewwttoowwnn  HHeeaalltthh  DDiissttrriicctt  

        SStteevvee  PPoolliizzzzii::    RRuurraall  WWaatteerr  CCoo..  
BBrruuccee  WWiittttcchheenn::    CCPPMM  
WWiilllliiaamm  DDaavviiddssoonn::  FFSS,,  TToowwnn  ooff  BBrrooookkffiieelldd  
TThhoommaass  FFiisshheerr::    IInnddiiaann  FFiieellddss  HHoommeeoowwnneerrss  AAssssoocciiaattiioonn,,  BBrrooookkffiieelldd  
JJoohhnn  SSccootttt  MMaatttthheewwss::  LLaauurreell  RRiiddggee  EEssttaatteess  
CChhrriiss  MMaatttthheewwss::    TTrriippllee  33  BBuuiillddeerrss,,  LLLLCC  
JJeeffff  CChhiippookkaass::    NNaauuggaattuucckk  VVaalllleeyy  SSaavviinnggss  &&  LLooaann  
SStteevvee  SSuulllliivvaann::    CCCCAA,,  LLLLCC  

  
••  PPuubblliicc  PPaarrttiicciippaattiioonn  

  
DDoonnnnaa  CCuullbbeerrtt  rraaiisseedd  sseevveerraall  iissssuueess  ffoorr  ccoommmmeenntt::  
  11]]  SSuuggggeesstteedd  sscchheedduulleedd  aannnnuuaall  aanndd//oorr  qquuaarrtteerrllyy  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  WWUUCCCC  

22]]  SSuuggggeesstteedd  tthhaatt  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbee  mmoorree  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneedd,,  ccoouulldd  iinncclluuddee  mmuunniicciippaalliittiieess..  CCoonnssiiddeerraattiioonn  ccoouulldd  bbee  
ggiivveenn  ttoo  mmeemmbbeerrsshhiipp  dduueess,,  aass  dduueess  ccoouulldd  aallssoo  hheellpp  ddeeffiinnee  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  ccoouulldd  aaiidd  iinn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
ssuuppppoorrtt..  

33]]  22000099  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ccoommmmeennttss  ddiissccuusssseedd,,  rree  ––  ttiimmeelliinneess,,  hhooww  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  WWUUCCCC....  
44]]  PPrroocceedduurreess  //RReegguullaattiioonnss  ddiissccuusssseedd,,  rree  ––  ssuuggggeesstt  mmuunniicciippaalliittiieess  aanndd  tthhee  aassssoocciiaatteedd  EESSAA  pprroovviiddeerrss  ccoouulldd  

mmeeeett  aannnnuuaallllyy..  
                

SStteevvee  MMeesssseerr  ccoommmmeenntteedd  tthhaatt  ssoommee  ooff  tthhee  iinnffoo  iinn  tthhee  rreecceenntt  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  mmaayy  hhaavvee  oorriiggiinnaatteedd  ffrroomm  ““pprreevviioouuss  
ppeerrssoonnnneell””  aatt  tthhee  DDPPHH..  HHee  aallssoo  ccoommmmeenntteedd  oonn  ootthheerr  WWUUCCCCss,,  ppoossssiibbllee  rreeaalliiggnnmmeenntt  ooff  WWUUCCCC  aarreeaass..  
  
AA  bbrriieeff  ddiissccuussssiioonn  ffoolllloowweedd,,  rree  ––  ccuurrrreenntt  ssttaattuuss  ooff  ootthheerr  WWUUCCCCss,,  bboouunnddaarriieess,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  llaacckk  tthheerree--ooff,,  wwhhyy  tthhee  
NNEE  aanndd  NNWW  WWUUCCCCss  hhaavvee  ppootteennttiiaallllyy  mmoorree  WWUUCCCC  rreellaatteedd  iissssuueess..  

  
••  AApppprroovvaall  ooff  mmiinnuutteess  ffrroomm  1111//0022//22000099  mmeeeettiinngg..  

  
••  RReeqquueesstt  bbyy  WWeesstt  SShhoorree  OOwwnneerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ((WWSSOOAA))  ttoo  rreeaalliiggnn  tthhee  EESSAA  ooff  UUnniitteedd  WWaatteerr  CCTT  ttoo  

eexxcclluuddee  tthhee  WWSSOOAA..  
  
AAfftteerr  aa  bbrriieeff  ddiissccuussssiioonn,,  SStteevvee  MM..  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  DDPPHH  wwiillll  nneeeedd  aa  lleetttteerr  ffrroomm  WWSSOOAA  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthheeyy  aarree  aawwaarree  ooff  
tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ttoo  ffoollllooww  aallll  sstteeppss  iinn  tthhee  CCeerrttiiffiiccaattee  pprroocceessss,,  aanndd  aallssoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aarree  pprreeppaarreedd  ttoo  bbee  iinn  ccoommpplliiaannccee  
wwiitthh  aallll  ffuuttuurree//oonnggooiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  OOwwnniinngg//OOppeerraattiinngg  aa  ccoommmmuunniittyy  PPWWSS..    
  
RRuussss  PP..  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  WWSSOOAA  aallssoo  pprroovviiddee  aa  lleetttteerr  aauutthhoorriizziinngg  RRoonn  BBllaacckk  ttoo  rreepprreesseenntt  tthheemm..  
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MMoovveedd::    
  

UUnniitteedd  WWaatteerr  CCTT  EESSAA  bbee  mmooddiiffiieedd  ttoo  eexxcclluuddee  tthhee  WWSSOOAA  pprroojjeecctt,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  DDPPHH  aapppprroovvaall,,  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  lleetttteerr  
ffrroomm  tthhee  WWSSOOAA  tthhaatt  aauutthhoorriizzeess  RRoonn  BBllaacckk  ttoo  rreepprreesseenntt  tthheemm,,  aanndd  tthhaatt  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  WWSSOOAA  uunnddeerrssttaannddss  tthhaatt  tthheeyy  
wwiillll  bbeeccoommee  aa  DDPPHH--rreegguullaatteedd  PPuubblliicc  WWaatteerr  SSyysstteemm,,  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  nneeeedd  ttoo  aaddhheerree  ttoo  tthhee  CCeerrttiiffiiccaattee  PPrroocceessss  PPhhaasseess  
11BB  aanndd  22,,  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  nneeeedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ssttaattuutteess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  oowwnniinngg  
aanndd  ooppeerraattiinngg  aa  CCWWSS..  

  
MMoottiioonn  wwaass  vvootteedd  oonn  aanndd  aapppprroovveedd  uunnaanniimmoouussllyy  wwiitthh  ccoonnttiinnggeenncciieess  aass  ssttaatteedd..  
  
  
  
••  DDiissccuussssiioonn::  RReeqquueesstt  ooff  TTrriippllee  33  BBuuiillddeerrss,,  LLLLCC  aanndd  LLaauurreell  VViieeww  AAssssoocciiaatteess,,  LLLLCC  ttoo  ddiissccuussss  wwhhaatt  

ooppttiioonnss  aanndd  rreemmeeddiieess  aarree  aavvaaiillaabbllee  rreeggaarrddiinngg  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  PPuubblliicc  
CCoonnvveenniieennccee  aanndd  NNeecceessssiittyy..  

  
KKeevviinn  MM..  aanndd  RRuussss  PP..  sstteeppppeedd  ddoowwnn  aass  cchhaaiirrss  ffoorr  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt  rreeaassoonnss..  SStteevvee  PP..  pprreessiiddeedd..  
  
SSccootttt  MMaatttthheewwss  ssttaatteedd  tthheerree  wweerree  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  UUnniitteedd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  LLaauurreell  RRiiddggee  pprroojjeecctt..  SStteevvee  HH..  ssttaatteedd  tthheerree  wweerree  
nnoo  mmoorree  ccoonnfflliiccttss  tthhaatt  hhee  wwaass  aawwaarree  ooff..  SSccootttt  MM..  iinnddiiccaatteedd  tthheerree  wweerree  ssppeecciiffiicc  iissssuueess  tthhaatt  TTrriippllee  33  ffeelltt  wweerree  ssttiillll  
uunnrreessoollvveedd..  SStteevvee  PP..  aasskkeedd  ffoorr  ccllaarriiffiiccaattiioonn  rree  ––  wwhhaatt  iissssuueess  wweerree  bbeeiinngg  rraaiisseedd  hheerree  tthhaatt  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  HHWWUUCCCC??  
  
SSccootttt  MM..  rreeaadd  ffrroomm  tthhee  0011//2277//22001100  lleetttteerr  ffrroomm  UUWW  ttoo  TTrriippllee  33  tthhaatt  ssttaatteedd  tthhaatt  UUWW  ““hhaass  nnoott  eenntteerreedd  iinnttoo  aannyy  oowwnneerrsshhiipp  
AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  LLaauurreell  VViieeww  AAssssoocciiaatteess……””  ((ccooppyy  ooff  tthhiiss  lleetttteerr  aass  wweellll  aass  ootthheerr  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttss  wwaass  rreecceeiivveedd  
ffrroomm  SSccootttt  MM..,,  aattttaacchheedd  hheerreettoo))  HHee  wweenntt  oonn  ttoo  iinnddiiccaattee  TTrriippllee  33  ddiisspplleeaassuurree  wwiitthh  UUWW  CCTT  rreeggaarrddiinngg  ppuummpphhoouussee  
oovveerrddeessiiggnn,,  ddeellaayyss  iinn  ssuubbmmiittttaallss  aanndd  aapppprroovvaallss,,  hhiigghh  ccoossttss,,  rreeppeeaatt  eennggiinneeeerriinngg  ffeeeess..  
  
AA  ddiissccuussssiioonn  ffoolllloowweedd..  RRoonn  BB..  ssttaatteedd  hhiiss  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  wwhhaatt  tthhee  ddiissppuuttee  wwaass  aabboouutt,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  hhee  hhaadd  
bbeeeenn  pprroovviiddeedd  wwiitthh,,  iinncclluuddiinngg  oovveerr--ddeessiiggnn  ooff  ffaacciilliittiieess  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  ppaayymmeenntt  ffrroomm  tthhee  bbuuiillddeerr  vvss..  tthhee  EESSAA  
pprroovviiddeerr..  TThhee  qquueessttiioonn  wwaass  ddiissccuusssseedd  rree  ––  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  BBuuiillddeerr  oorr  tthhee  EESSAA  pprroovviiddeerr  ttoo  ppaayy  ccoossttss  ooff  ddeessiiggnn  aanndd  
eennggiinneeeerriinngg  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  EESSAA  pprroovviiddeerr  bbuutt  aabboovvee  aanndd  bbeeyyoonndd  tthhee  CCeerrttiiffiiccaattee  PPrroocceessss  aanndd  RReegguullaattiioonnss  rreeqquuiirreemmeennttss..  
IItt  wwaass  aasskkeedd  wwhheenn  tthhee  DDeevveellooppeerr  hhaass  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  ppuullll  bbaacckk  aanndd  bbeeccoommee  iittss  oowwnn  PPWWSS  iiff  aann  AAggrreeeemmeenntt  ccaannnnoott  bbee  
rreeaacchheedd  wwiitthh  tthhee  EESSAA  pprroovviiddeerr..  
  
SStteevvee  PP..  aasskkeedd  tthhaatt  TTrriippllee  33  ssppeecciiffyy  tthhee  ccoommppllaaiinntt((ss))  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  iinn  aa  ffoorrmmaatt  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  pprrooppeerrllyy  aaddddrreesssseedd  bbyy  tthhee  
HHWWUUCCCC,,  rreeqquueessttiinngg  aa  lleetttteerr  ttoo  tthhee  DDPPHH  aanndd  CCoo--CChhaaiirrss  ddeettaaiilliinngg  ssppeecciiffiicc  pprroojjeecctt  uunnrreessoollvveedd  iissssuueess  aanndd  ccoommppllaaiinnttss  
rreeggaarrddiinngg  UUWW  CCTT..    
  
CChhrriiss  MM..  ssttaatteedd  tthhaatt  ttoo  ddaattee  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  33  aaggrreeeemmeennttss  pprrooppoosseedd,,  nnoonnee  ooff  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  hhoonnoorreedd  bbyy  UUWW  CCTT,,  aanndd  
tthhaatt  TTrriippllee  33  iiss  nnooww  hheessiittaanntt  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  aannootthheerr  aaggrreeeemmeenntt..  
  
SStteevvee  HH..  ssttaatteedd  tthhee  UUWW  CCTT  hhaass  ggiivveenn  aapppprroovvaallss  aanndd  eenntteerreedd  iinnttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt,,  aanndd  tthhaatt  UUWW  CCTT  iiss  pprreesseennttllyy  wwoorrkkiinngg  
oonn  aa  nneeww  AAggrreeeemmeenntt..  SStteevvee  MM..  aasskkeedd  ––  ““ddoo  wwee  hhaavvee  aa  ssiiggnneedd  OOwwnneerrsshhiipp  AAggrreeeemmeenntt??””  SStteevvee  HH..  ssttaatteedd  tthhaatt  aallll  iissssuueess  
rraaiisseedd  aatt  tthhiiss  mmeeeettiinngg  ttooddaayy  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  aanndd  rreessoollvveedd  bbyy  bbootthh  ppaarrttiieess..  SSccootttt  MM..  rreessppoonnddeedd  tthhaatt  tthhiiss  wwaass  
nnoott  tthhee  ccaassee,,  aanndd  tthhaatt  UUWW  ddooeess  nnoott  mmeeeett  ddeeaaddlliinneess..  AA  bbaacckk  aanndd  ffoorrtthh  ddiissccuussssiioonn  eennssuueedd,,  rree  ––  ppeerrcceeiivveedd  ddeellaayyss,,  ccoossttss,,  
aaggrreeeemmeennttss..  
  
SStteevvee  PP..  aasskkeedd  wwhhaatt  wwoouulldd  ggoo  ddiiffffeerreennttllyy  iiff  UUWW  CCTT  cceeddeedd  tthhee  aarreeaa  ttoo  TTrriippllee  33..  FFuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  ccoonnttiinnuueedd  bbeettwweeeenn  
aallll  ppaarrttiieess..  SStteevvee  HH..  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  ccaallll  UUWW  CCTT  aattttoorrnneeyyss  ttooddaayy  ttoo  eexxppeeddiittee  tthhee  pprroocceessss  aanndd  aasskkeedd  tthhaatt  TTrriippllee  33  
aattttoorrnneeyy  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  UUWW  CCTT..  SStteevvee  HH..  ssttaatteedd  tthhee  pprrooppoosseedd  ccoonnttrraacctt//AAggrreeeemmeenntt  iiss  nnoo  ddiiffffeerreenntt  tthhaann  aannyy  ootthheerr  UUWW  
CCTT  ccoonnttrraacctt  iinn  tthhee  ppaasstt  ttoo  ootthheerr  ddeevveellooppeerrss..  RR..  BBllaacckk  ssttaatteedd  tthhaatt  ppeerrhhaappss  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwaass  nnoott  eeqquuiittaabbllee  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee,,  
iinn  tthhaatt  tthhee  ddeevveellooppeerr  sshhoouulldd  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  ffoorr  ppllaanntt  aabboovvee  aanndd  bbeeyyoonndd  tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  CCeerrttiiffiiccaattee  
PPrroocceessss..  
  
SStteevvee  PP..  ccoonncclluuddeedd  tthhee  ddiissccuussssiioonn,,  aanndd  ddiirreecctteedd  TTrriippllee  33  BBuuiillddeerrss  ttoo  ggoo  bbaacckk  aanndd  aatttteemmpptt  ttoo  ggeett  rreessoolluuttiioonn  wwiitthh  UUWW  CCTT,,  
bbuutt,,  iiff  rreessoolluuttiioonn  ccaannnnoott  bbee  rreeaacchheedd  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  bbootthh  ppaarrttiieess,,  tthhaatt  TTrriippllee  33  sshhoouulldd  ccoommee  bbaacckk  ttoo  tthhee  HHWWUUCCCC  
wwiitthh  ssppeecciiffiicc  rreeqquueessttss  aanndd  iissssuueess  aass  ssttaatteedd  eeaarrlliieerr..    
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••  DDiissccuussssiioonn  ooff  RRuulleess  aanndd  PPrroocceedduurreess  SSuubb--CCoommmmiitttteeee  FFiinnddiinnggss  
  
EErriikk  BB..  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  hhee  wwaass  ppuuttttiinngg  ttooggeetthheerr  mmiinnuutteess  aanndd  ccoommmmeennttss  ffrroomm  tthhee  ssuubb  ccoommmmiitttteeee,,  aanndd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  bbee  
pprroovviiddiinngg  tthheessee  mmiinnuutteess  wwhheenn  ccoommpplleetteedd..  
  
  
••  OOlldd  BBuussiinneessss::  

  
EESSAA  mmaappss  aanndd  uuppddaattiinngg//rreevviissiinngg  wwaass  ddiissccuusssseedd..  SStteevvee  PP..  aasskkeedd  wwhheetthheerr  tthhee  WWUUCCCC  ccoouulldd  ggeett  mmaappss  ffrroomm  tthhee  DDPPHH  
ffiirrsstt,,  wwiitthh  uupp  ttoo  ddaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  DDPPHH,,  tthheenn  tthhee  WWUUCCCC  mmeemmbbeerrss  ccoouulldd  mmaarrkk  uupp  tthheessee  mmaappss  aass  
aapppprroopprriiaattee  aanndd  eenntteerr  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  ddaattaa  aass  ccaann  bbee  ccoolllleecctteedd..  CCaasseeyy  FF..  ssttaatteedd  tthhaatt  yyeess,,  tthhee  DDPPHH  wwoouulldd  ddoo  tthhiiss,,  ggeettttiinngg  
tthheeiirr  GGIISS  ssooffttwwaarree  ttoo  ccrreeaattee  tthhee  mmaappss  aanndd  ggeett  tthheemm  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  HHWWUUCCCC  bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg..  SStteevvee  PP..  aanndd  
RRuussss  PP..  ddiissccuusssseedd  ggeettttiinngg  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ttoowwnnss  aanndd  mmuunniicciippaalliittiieess,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  ‘‘tthhee  ggooaall  iiss  ttoo  ggeett  
aaccccuurraattee,,  uupp  ttoo  ddaattee  EESSAA  iinnffoorrmmaattiioonn’’..  
  
••  NNeeww  BBuussiinneessss::  
  
RRoonn  BBllaacckk  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  hhee  hhaadd  bbeeeenn  eelleecctteedd  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  HHWWUUCCCC..    
  
••  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd    

  
TThhee  mmeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aatt  11::5577PPMM..  

  
  
  
RReessppeeccttffuullllyy  ssuubbmmiitttteedd,,  
  
  
  
RRoonn  WW..  BBllaacckk  
SSeeccrreettaarryy,,  HHWWUUCCCC  
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