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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 26 april ?OLG
Aanwezig: C. Moonen (voorzitter), H.B. Hieltjes, L.H. van der Kallen, Th. Schots, J.J.M. van derAa, H.T.C
van Stokkom en A.l.A. Lauwerijssen
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3.a

3.b

Zienswijze jaarschijf 2O17 ontwerpbegroting BWB 2017 en de
meerja ren beg roti ng 2OL7 -2O2O
De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) ís gestart in 20L2. Overeenkomstig het
bepaalde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking
West-Brabant (BWB) dient het algemeen bestuur van de BWB de begroting voor het jaar
20L7 vó6r 1 augustus 2016 vast te stellen.
Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd uiterlijk 22 mei 2O76 zijn
zienswijze over de jaarschijf 20t7 in te dienen.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen
bestuur stemt in met een positieve zienswijze over jaarschijf 2017 van de
ontwerpbegroting BWB 2017 en de meerjarenbegroting 2OL7-2O2O, onder
voorwaarde dat de BWB uiterste inspanning verricht om het inverdieneffect van
het plan van aanpak ook daadwerkelijk te realiseren. Het waterschap verzoekt
de BWB, na realisatie van het plan van aanpak, een eindevaluatie op te stellen
en deze te delen met de deelnemers. Daarnaast verwacht het waterschap dat de
BWB proactief aan de slag gaat met het aantrekken van nieuwe deelnemers en
uitbreiding van de taken voor de bestaande deelnemers. Het waterschap
begrijpt, gezien de uitvoering van het Plan van aanpak, dat de dekkingsbijdrage
nieuwe toetreders van € 175.OOO voor het iaar 2OL7 is afgeboekt maar niet
voor de jaren daarna.
Het waterschap verwacht dan ook dat de BWB vanaf 2O18 nieuwe toetreders
aantrekt en of uitbreiding van de taken realiseert. Het waterschap wil op korte
termijn inzicht in een plan van aanpak hieromtrent en hoe dit zich door vertaalt
in de meerjarenbegroting. Ook wil het waterschap dat de BWB in de begroting
inzicht geeft in benchmarkresultaten.

3.c

Bestuurlijke vernieuwing: BOB en lange termijn agenda
Bij de start van het algemeen bestuur voorjaar 2015 is een werkgroep bestuurlijke
vernieuwing gevormd die tot doel heeft voorstellen te doen om de cultuur en structuur
van het bestuur te verbeteren. De hoofdpunten van de werkgroep zijn BOB en sturen op
hoofdlijnen. Over deze punten is met het algemeen bestuur beeldvormend gesproken op
9 december 2015. Daarnaast is door de AB-leden en de fractievoorzitters een aanzet
gedaan voor een lange termijn agenda.
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing streeft ernaar om in juni of juli 2016 het
algemeen bestuur een besluit te laten nemen over BOB en de lange termijn agenda. Het
onderwerp sturen op hoofdlijnen is nog niet ver genoeg uitgewerkt.
De stap tussen beeldvorming en besluitvorming is oordeelsvorming. Het doel van deze

fase is om tot een goede weging te komen van de voor- en nadelen van het betreffende
onderwerp. De uitkomsten van de oordeelsvormende sessie worden verwerkt in het
besluitvormende document.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen
bestuur:
- discussieert over de invoering van de BOB-systematiek als werkwijze van het
algemeen bestuur voor een beperkt aantal belangrijke en n¡et urgente
onderwerpen ;
- discussieert over het invoeren van een lange termijn agenda en de werkwijze
daarvoor;
- geeft aan hoe zij denkt over de voorgestelde ideeën, vragen en varianten;
- geeft aan welke elementen in het voorliggende voorstel missen en een plaats
moeten krijgen in het besluitvormende document.
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Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Uitwisselen inspectiegegevens met partners via fnspectieview
Het uitwisselen van toezichts- en handhavingsinformatie is een ontwikkeling díe op
verschillende vlakken aandacht heeft. Zo regelt een recente wijziging van de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) een verbetering van de afstemmings- en
uitwisselingsplicht tussen onder andere Rijk, provincies, gemeenten en
omgevingsdiensten. Deze bestuursorganen worden verplicht wederzijds informatie uit te
wisselen (waaronder toezichtsinformatie), vooralsnog geldt dit nog niet voor
waterschappen.

Inspectieview, beschikbaar gesteld via de Inspectie Leefomgeving en Transport is het
platform om dit soort informatie te delen.
Dit advies voorziet in het actief uitwisselen van inspectiegegevens tussen het waterschap
en logische handhavingspartners en volgt daarmee de landelijke ontwikkelingen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in om actief inspectiegegevens uit te
wisselen met handhavingspartners via Inspectieview en
- geeft de secretaris-directeur volmacht om deze intentie vast te leggen met de
vertegenwoordiger van de minister van Infrastructuur en Milieu, de inspecteurgeneraal van de Inspectie Leefomgeving & Transport;
- geeft de voorzitter van de stuurgroep van samenwerkende waterbeheerders
(Saw@) volmacht om ook namens waterschap Brabantse Delta een
aansluitovereenkomst aan te gaan
- vraagt binnen deze overeenkomst speciale aandacht voor training voor en
begeleiding bij het omgaan met vertrouwelijke gegevens.
4.b

Vervangi ng filtermateriaal geu rbestrijding
Bij het zuiveren van afvalwater komen geurstoffen vrij. Om hinder te voorkomen, worden
deze geurstoffen behandeld. Hiervoor zijn installaties nodig. Het filtermateriaal van
meerdere installaties moet nu worden vervangen.
Besluit: Het dagelijks bestuur
l.stemt in met het beschikbaar stellen van € 48O.OOO,- uitvoeringskrediet voor
de vervanging van het filtermateriaal van installaties van geurbehandeling.
2.verleent mandaat aan de portefeuillehouder om over de wijze van financiering
van het krediet nog overleg te voeren met het clusterhoofd.

4.c

Vertrouwelijk

4.d

Voorstel tot het voortzetten van de BRiZO-dienstverleningsovereenkomst
Op 5 mei 2015 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het aangaan van de
samenwerkingsovereenkomsten voor de inzet van speciaal opgeleide toezichthouders van
Brabantse Delta voor water-inspectietaken bij BRZO-bedrijven in het beheersgebied van
de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Scheldestromen. Deze taak wordt in
opdracht van en onder volledige verantwoordelijkheid van de betreffende besturen van
die waterschappen uitgevoerd en dient plaats te vinden tegen een volledige
kostenvergoeding. In het kader van het opdoen van ervaring is er slechts een looptijd
van één jaar na ondertekening bepaald.
Uit de evaluatie 2015 blijkt dat de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en
-2-

Scheldestromen belang hechten aan het voorzetten van deze dienstverlening. Daarnaast
bleek dat de kosten van het waterschap zijn vergoed.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het voortzetten van de
'Overeenkomst met betrekking tot personele dienstverlening in het kader van
het houden van toezicht op grond van het Besluit risico's zware ongevallen'.
4.e

Actualisatie algemene regels en beleidsregels keur
Vorig jaar is de gezamenlijke uniforme Brabantse keur, samen met de bijbehorende
uniforme algemene regels en beleidsregels ingevoerd. Tegelijkertijd is een beheergroep
van de drie waterschappen ingesteld die het keurpakket continue evalueert en eventuele
verbeteringen onderzoekt en doorvoeft. Uit evaluatie is gebleken dat een aanpassing van
de keur niet nodig is, maar dat er wel aanpassingen nodig zijn aan de algemene regels
en beleidsregels. Het gaat dan vooral om verduidelijkingen en tekstuele verbeteringen,
maar ook om enkele nieuwe algemene regels.
Daarnaast wordt de beleidsregel verondiepen diepe plassen weer opnieuw vastgesteld.
Deze gezamenlijke beleidsregel maakte eerder al deel uit van de beleidsregels, maar is in
de procedure in 2015 perabuis doorde drie waterschappen ingetrokken. Aangezien deze
beleidsregel niet onder de keur valt, maar het Besluit bodemkwaliteit, wordt deze
beleidsregel nu apart vastgesteld.
Ten behoeve van de inspraakprocedure wordt het dagelijks bestuur nu gevraagd om de
ontwerpbesluiten voor de partiële herziening vast te stellen.

Besloten:

- Bekijken opmerkingen DB-lid Van der Aa en nagaan of dit punten zijn die als
ambtelijke wijziging kunnen worden opgenomen of niet;
- De nota wordt aangehouden en komt op 1O mei terug op de agenda;
- Eventuele wijzigingen in het voorstel worden gemarkeerd.
4.r

Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen (STUW)
Eind 2015 is de Tweede Bestuursovereenkomst (BO2) tussen de provincie en de
waterschappen afgelopen. Op 3 december 2015 hebben de partijen een
intentieverklaring ondertekend om de samenwerking voor de periode 2OI6-202L voort te
zetten in een nieuwe overeenkomst. Deze nieuwe overeenkomst wordt bij deze ter
besluitvorming aan het DB voorgelegd.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen en de
ondertekening daarvan;
2. het informeren van het AB door middel van de bijgevoegde mededeling
waarin de financiële bijdragen van de provincie en van het waterschap nog
worden verduidelijkt.
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Bespreki ng externe vertegenwoordi ging

5.a

Brief Belastingsamenwerking West-Brabant plan van aanpak "Naar een
toekomstbestendige BWB'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.
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Besluitenlijst

6.a

Besluitenlijst dagelijks bestuur 12 april 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur corrigeert de datum en de lijst aanwezigen en
stelt vervolgens de besluitenlijst van 12 april 2O16 vast.

6.b

Vertrouwelijke besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 12 april 2016
Besloten: Het dagelijks bestuur brengt een correctie aan in de lijst aanwezigen
en stelt vervolgens de vertrouwelijke besluitenlijst van 12 april 2O16 vast.

7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven
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7.1.a

Impressies PHARIO reis naar zweden 11 april 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de impressies voor kennisgeving aan.

7.L.b

Brief Belastingsamenwerking West-Brabant'Algemeen oordeel
Waarderingskamer'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Belastingsamenwerking
West-Brabant voor kennisgeving aan.

7.7..c

Terugkoppeling voortgang werkgroep bestuurlijke vernieuwing
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de terugkoppeling voor kennisgeving
aan.

7.r.d

Brief Het Waterschapshuis'Werkwijze opdrachtgeverstafel'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving
aan.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Uitnodiging presentatie handreiking'Kinderboerderijen en bezoekers klimaaten waterbewust'
Besloten: Het dagelijks bestuur vraagt de jeugdbestuurder om namens het
waterschap aanwezig te zijn. Mocht de jeugdbestuurder niet kunnen dan zal de
dijkgraaf gaan.

7.2.b

UitnodiginS KAS bestuurdersdag 25 mei 2016

- de kracht van water

Besloten: De heer van der Kallen zal aan de bestuurderdag deelnemen.
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Mededelingen

8.a

Korte term ijn verva ng i n g portefeu i I le watersystemen
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.b

Aquon: Proces en besluitvorming strategische herijking
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.c

Toezichtsoverleg provincie Noord-Brabant - Waterschap Brabantse Delta
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen
bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.d

Evaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2O15
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan
maar vraagt wel aandacht voor daling van het niet naleefspercentage en de
beschikbaarheid van gegevens.

8.e

Stand van zaken uniforme Brabantse keur
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen
bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.f

Proces uitwerking Kadernota 2OL7 -2f)26
Besloten: Het dagelijks bestuur verzoekt om de thema's in de Kadernota meer
te laten aansluiten bij het bestuursakkoord en aan te geven wat de deadline is
voor het indienen van de algemene beschouwingen.
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Nabespreking vergadering algemeen bestuur 2O april 2O16

10

Concept agenda vergadering algemeen bestuur 18 mei 2O16
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11

Rondvraag

Besloten:
1. De DB-leden abonneren op de nieuwsbrief van de Unie van Waterschappen.
2. Nagaan of er bij de AB-vergaderingen iemand is die de AED kan bedienen en
of iemand een EHBO-diploma heeft.
3.Tijdig plannen AB-excursie 2O16.

12

Sluiting om 12.O0 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 10 mei 2016,

Het dagelijks bestuur,

ris-directeur

De dijkgraaf

De

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

ir. H.T.C. van Stokkom
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