Aan het DB van het waterschap.

Hoeven 16-3 2015

Naar aanleiding van mrjn vragen in de AB vergadering van afgelopen woensdag
11 Mrt. doe ik ze nog even schriftelijkzeu toesturen. Ik zou nadere gegevens
van u willen hebben over de volgende onderwerpen wat de gronden betreft.

Wie koopt de gronden aan.
W'ie verkoopt de gronden.
Wie vemrild de gronden.
V/ie verpacht de gronden.
Wie bepaald welke gronden worden verpacht.
Wie bepaald wanneer de gronden worden verpacht.
Wie bepaald de lengte van de verpachting.
Hoever is alles gedelegeerd aan de ambtenaren.
Wanneer komt het bij het DB op tafel.
Zijn er tijdens de onderhandelingen nog gesprekken met de portefeuillehouder.
Tot zover mun vragen aan het DB
Met vriendelijke groeten,
Ad V/ijnen

Het aankopen, verkopen en verpachten van vastgoed gebeurt volgens het vastgoedbeleid dat op 15
november 2011 door het DB is vastgesteld. Het AB is middels een mededeling hierover op 15 februari 2OL2
geÏnformeerd.

Vastgoedtransacties worden ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur, tenzij deze
bevoegdheid is gedelegeerd. De transacties die ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd, worden
via de bestuurlijke route eerst besproken met de portefeuillehouder en daarna in het DB. In de meeste
gevallen vinden de transacties plaats in het kader van projecten die door het AB zijn vastgesteld.

In 2010 heeft het algemeen bestuur de volgende bevoegdheden aan het dagelijks bestuur gedelegeerd:
. het besluiten tot aankoop of vervreemding van onroerende zaken tot een bedrag van maximaal €
200.000 per geval;
. het besluiten tot ruiling van onroerende zaken waarbij het saldo van de waarde van de in de ruiling
betrokken onroerende zaken maximaal € 200.000,- bedraagt;
. het besluiten tot het vestigen, overdragen, aanvaarden of afstand doen van beperkte rechten op
onroerende zaken;
De bevoegdheden voor het werkterrein vastgoed zijn conform het besluit Primaire mandaat- en
volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en het besluit ondermandatering door de secretaris-d¡recteur
waterschap Brabantse Delta als hieronder opgenomen gemandateerd. Wanneer de transactie niet onder een
gemandateerde bevoegdheid valt wordt de transactie altijd ter besluitvorming aan het AB voorgelegd.
2.t. (Vèrlhuur €n (verlFðcht
onloereode zaken

De bevoegdheid om onroe¡ende
zaken vån hët wðterschàp te
(vèr)huren of t* (ver)påchten

Hoofd Beheer & Bediening indien het
watersysteemrterken betrêft ,
Hoafd Bêhèer & ¿ulveren tndlen het
zuiverlngsterinischÊ $¡erken betrefr "
Hoofd Fä€lllåta¡re Zrkên indiên het
fåcllitâlre onrcerËndê ¡sken betrelt.

Hoofr åñdellng Juridisd¡e zðken å.
Vastqaed voor ovèÌlgë ohrserende
?.?. Àsnkoop, vervreemdlr¡g en
rulllng onroerende ¿aken

De bevo€gdhÊid tot aankoop èn

vêrvrêemding vtí onmerêndÈ
råken tot een bedrag van
€ 200"û00,- per onroerende zåðk.
De bevoegdheid tot ruil¡ng van
onroerende zaken, miti dè
wåårde vÐn dc ln de rulllng
þçtmkken onrgerande Eaken in
totõal (cumulat¡efl mlnder dän €
tOOO.O0O.-

Lid D¡rêctleleåm Wåtèrsystemen

bedra:at.

2,3, Bðperkte rechtên onroerènde

De bevoegdheid tot het vestlgen,

zaken

overdrãgenr ðanvaarden. afstðnd
doen of beèind¡gen van bêpê¡ktè
ruthtËñ Õð ônmÊFndr !Ðkpn

Hooñd åfdêting Jurid¡sche ¡ðken
vãstgoed

&.

