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Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6
Agendapunt

Besluitenlijst dagelijks bestuur 5 mei 2O15

1

Opening

2

Thema

Actie
door

Er is geen thema voor dit DB.
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Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Zienswijze op eerste begrotingswijziging 2O15 en de
ontwerpbegroting 2016 van Het Waterschapshuis

Het doorvoeren van de gewijzigde Gr HWH 2.0 is heeft geleid tot
een omgebouwde begroting die helder en duidelijk de nieuwe koers
van Het Waterschapshuis aangeeft. Een kleine en flexibele
organisatie die die steun en zekerheid aan de deelnemende
waterschappen geeft die de waterschappen ook willen.
Waterschappen nemen alleen deel aan de producten die ze willen
afnemen en lopen geen risico's voor producten die ze niet afnemen.
In de nota worden twee begrotingen besproken:
Ten eerste de le begrotingswijziging van HWH 2015. Deze laat een
stijging zien van € 657K. Dit wordt veroorzaakt door een stijging
met nieuwe projecten en producten (€ 7,8 miljoen) en een daling
van bestaande projecten, producten en bedrijfsvoering (€ 1,1
miljoen). Ondanks deze stijging betekent dit voor Brabantse Delta
een vermindering van € 47.900. De reden hiervoor is dat de
bepaalde softwarelicenties niet meer via Het Waterschapshuis lopen
maar direct aan de leverancier worden betaald.
Ten tweede de ontwerpbegroting 2016 van HWH. Deze is ten
opzichte van 2015 ongeveer € 1 milioen lager. Dit wordt
veroorzaakt door het aflopen van een aantal projecten en omdat
een aantal projecten en producten lager ziin begroot. Voor
Brabantse Delta betekent dit door deelname aan biivoorbeeld eHRM
een kostenverhoging van € 2.174.
De gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 passen
binnen de begroting 2015 en de kadernota 2015 - 2025 van
waterscha p Bra bantse Delta.

Besloten:
. Redactionelewijziging
. (advies aan het AB) Het algemeen

bestuur stemt in
met de verzending van de zienswijze op de
begrotingsstukken aan Het Waterschapshuis vóór 28
mei a.s.
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Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Voorstel tot het aangaan van een BRZO-

MIO

dienstve rlen i n g sove reen komst
De betreffende samenwerkingsovereenkomst regelt de inzet van
speciaal opgeleide toezichthouders van Brabantse Delta voor waterinspectietaken bij BRZO-bedrijven in het beheergebied van de
waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Scheldestromen, in
opdracht van en onder volledige verantwoordelijkheid van de
betreffende besturen van die waterschappen. Deze inzet vindt

plaats tegen een volledige kostenvergoeding en heeft in het kader
van het opdoen van ervaring slechts een looptijd van één jaar na
ondertekening.
Besloten:
o Tweede alinea bij kanttekening en risico's
verduidelijken en aanpassen.
o Het dagelijks bestuur stemt in met de bijgaande
"Overeenkomst met betrekking tot personele
dienstverlening in het kader van het te houden
toezicht op grond van het Besluit Risico's Zware
Ongevallen t999".

4.b

Handhaving

Art. l09a onderzoek naar effectiviteit van afkoppelen
verhard oppervlak

Met de keuze van een onderzoeksonderwerp heeft het dagelijks
bestuur een start is gemaakt met de invulling van artikel 109a. Met
de vaststelling van de centrale onderzoeksvraag kan een volgende
stap worden gezet in het onderzoek.

Besloten:
o Het dagelijks bestuur verwacht dat er conclusies en
aanbevelingen worden geformuleerd.
o Het dagelijks bestuur stemt in met de voorgestelde
centrale onderzoeksvraag en neemt kennis van de
nadere procesafspraken voor art 1O9a onderzoeken.
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Bespreking externe vertegenwoord
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Besluitenlijst
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Concerncontrol

g

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 21
april 2015 vast.
7

Ingekomen brieven

7.1

Brieven

7.L.a

Brief Rekenkamercommissie'Mogelijkheid geven
urlijke reactie nazorgtraject
rekenkamercommiss¡e vergunningverlen¡ng en
handhaving'
bestu

Besloten:
o Redactionele wijziging bij aanbeveling 2.
o Het dagelijks bestuur neemt de brief voor
kennisgeving aan en stemt in met de bestuurlijke
reactie.
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B&C

7.L.b

Brief Unie van Waterschappen 'Principe-accoord CAO'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Unie
van Waterschappen voor kennisgeving aan.

7.2

Uitnodigingen

I

Mededelingen

8.a

Implementatie van de Landelijke
handhavingsstrategie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor
kennisgeving aan.
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Concept-agenda AB 13 mei 2O15
Besloten:
. het DB stemt in met de concept-agenda AB 13 mei
B&C
2015.
. Het AB van 27 mei 2O15 is een reserve-datum en kan
komen te vervallen wanneer de vergadering op 13
mei 2O15 doorgaat.

10

Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.

11

Sluiting om

1O.OO

uur

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 mei 2015,
Het dagelijks bestuur,
ris-d irecteu r

De dijkgraaf

De

Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

ir. H.T.C. van Stokkom
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