ffi;;;äntse
Zaaknr.
Kenmerk

leua

: t6zk22384
: L6ITO477B5

Barcode, llllillilllillllllllllllllilllllllllllllllllilllilllil

Besluitenliist daseliiks bestuur 29 november 2O16
Aanwezig: C.P.M.Moonen, H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, L.H. van der Kallen, J'J.M. van der
Aa, C.A.M. de Jong, H.T.C. van Stokkom en A.Merks
1

Opening

2

Thema (Koetshuis)
Sessre participatie: evaluatie afgelopen

3

3,a

jaar en doorkiik naar de komende jaren.

Nota's ter besluitvorming AB
Uitgangspunten Sturen op hoofdlijnen
Op 12 oktober 2016 is oordeelsvormend gesproken over sturen op hoofdliinen. De conclusie
was om verder te werken richting besluitvorming en daarbij rekening te houden met wat er in
de oordeelsvorming is gezegd. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft deze resultaten

besproken en haar idee voor het vervolg afgestemd met het dageliiks bestuur. Het voorstel is
om de besluitvorming in twee stappen te doen: eerst besluitvorming over de doelstelling en
uitgangspunten (het wat: wat is sturen op hoofdlijnen) en daarna over de precieze uitwerking
(het hoe: hoe gaan we dan precies sturen op hoofdijnen). In deze nota gaat het over het'wat'.
Het voorbereiden van een gefundeerd besluit over de precieze uitwerking, waaronder de wijze
van kredietverlening (het hoe), vraagt nog uitwerkingstijd. Een voorstel hierover zal begin
2017 aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

Besloten:
r (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt
in met in de nota genoemde uitgangspunten en doelstelling van Sturen op
hoofdlijnen.
4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Lokale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschap Brabantse Delta (LAW) versie
januari 2O17

1

De LAW bevat alle lokale arbeidsvoorwaardenregelingen die gelden voor medewerkers van
Brabantse waterschappen. Onder andere de modernisering van de lokale Brabantse
arbeidsvoorwaarden, de aanpassing van de Regeling bijzonder belonen en de update van het
integriteitsbeleid zijn aanleiden voor het aanpassen van deze LAW. Tegelijkeftijd met deze

update is de LAW-tekst vereenvoudigd en verduidelijkt.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de vaststelling van de Lokale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschap
Brabantse Delta (LAW), versie l januari 2Ot7;
2. het afdelingshoofd Mens, Informatie & Organisatie te mandateren tot het
aanpassen van de LAW voor zover het omnummeringen betreft als gevolg van
wijzingen in de Sectorale arbeidsvoorwa¿lrdenregelingen voor waterschapspersoneel
(SAW) en overige wet- en regelgeving.
4.b

Voortgangsrapportage waterstaatsku ndige toestand
De waterschappen voeren iedere 6 jaar een toetsing naar het optreden van wateroverlast uit
op grond van de Verordening water Noord-Brabant en als input voor het waterbeheerplan. Dit
is in 2014 uitgevoerd en hiervan heeft het dagelijks bestuur verslag uitgebracht bij
Gedeputeerde Staten. Vervolgens is tussen de Noord-Brabantse Waterschapsbond en
Gedeputeerde Staten (GS-NBWB) afgesproken dat er in 2016 een aanvullende
voortgangsrapportage ingediend wordt door de drie Brabantse waterschappen: de
Voo rtg a n g s ra p po rta g e w a te rsta a ts ku n d i g e toesta n d.

Waterschap Brabantse Delta heeft bij de toetsing al bijna alle informatie aangeleverd die nu
gevraagd wordt. De voortgangsrapportage is daarom vooral een relatief korte terugblik op die
toetsing. Maar er wordt uit strategisch oogpunt ook nadrukkelijk de relatie gelegd wordt met
andere provinciale onderwerpen (zoals de omgevingsvisie en het DUA) die nu actueel zijn en
die in belangrijke mate de wateroverlastopgave voor de toekomst mede bepalen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het indienen van de
Voortgangsrapportage waterstaatskundige toestand bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant.
4.c

Ontwerp projectplan Roode Vaart door Zevenbergen
Het waterschap heeft samen met drie andere partijen de Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
realisatie tracé Roode Vaart getekend. Van het waterschap wordt een bijdrage verwacht van €
2,5 miljoen. Dit projectplan beperkt zich tot de realisatie van de Roode Vaart door
Zevenbergen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, dient het ontwerp projectplan door
het Dagelijks Bestuur te worden vastgesteld en vrijgegeven zodat de inspraakprocedure kan
worden opgestart. Voor de maatregelen is al een uitvoeringkrediet beschikbaar gesteld in de
vergaderingen van het algemeen bestuur van 20 maart 2013. Met het effect op de
belastingtarieven is in de Kadernota 2017 - 2026 al rekening gehouden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het ontwerp projectplan Roode Vaart door Zevenbergen;
2. het vrijgeven voor inspraak van het ontwerp projectplan Roode Vaart door
Zevenbergen,
Nadere vraag over beheer bruggen nog beantwoorden.
4.d

Samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging "Markdal, duurzaam & vitaal"
Op basis van een overeenkomst met de provincie Noord-Brabant uit 2074, wil de Vereniging
ruim 100 ha grond in het Markdal beschikbaar krijgen en inrichten als natuur. Daarnaast wil de
Vereniging ook overige doelen in het Markdal realiseren; dat betreft doelen op het gebied van
recreatie, landschap en cultuurhistorie. Een deel van die gronden is inmiddels beschikbaar.
Het waterschap heeft in het Markdal een opgave op het gebied van waterdoelen, waarvoor ook
een goede grondpositie noodzakelijk is. Dit betreft doelen op het gebied van beekherstel
(inclusief het vispasseerbaar maken van de stuwen) , herstel NNP, waterberging en KRW.
Beide partijen hebben elkaar nodig bij de beoogde doelrealisaties en wensen daarom met
elkaar samen te gaan werken. De beoogde samenwerking is uitgewerkt in bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst, die door beide partijen ondertekend dient te worden. De
overeenkomst heeft betrekking op de planvoorbereiding. Voor de daadwerkelijke uitvoering
wordt te zijner tijd een realisatieovereenkomst gesloten.

Besloten:
1. Het dagelijks bestuur stemt in met het ondertekenen van de
samenwerki ngsovereenkomst.
2. De dijkgraaf machtigt DB-lid de heer J. van der Aa om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
4.e

Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak: Nota Reikwijdte en Detailniveau
Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verschaft informatie ten behoeve van de start
van de m.e.r.-procedure voor de dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak. In de NRD
wordt ingegaan op zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten van het MER. De NRD dient
als afbakening van het onderzoek en is een belangrijke fase van de m.e.r.-procedure. In de
Nota worden aanleiding en doel van het project toegelicht evenals probleemanalyse en
mogelijke oplossingsrichtingen. Tevens wordt beschreven welke alternatieven voor de
dijkversterking onderzocht zullen worden en welke milieuaspecten zullen worden onderzocht in

het MER (rapport).
De NRD ligt ter ¡nzage zodat eenieder daarop kan inspreken. De onafhankelijke commissie voor
de m.e.r. wordt door de Provincie om advies gevraagd. In de NRD wordt nog geen ontwerp
gepresenteerd en wordt ook nog geen keuze gemaakt voor een voorkeursalternatief.
Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met het vaststellen van de Nota Reikwijdte en Detailniveau als start voor
de m.e.r. procedure;
2. verzoekt Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant de Nota Reikwijdte
en Detailniveau ter inzage te leggen en advies te vragen aan wettelijke adviseurs.
Nadere vraag over vaststelling m.e.r. nog beantwoorden,
4.1

Standplaats en vergoedingen muskusrattenbestrijders

-2-

De muskusrattenbestrijders zijn per 1 januari 2010 overgekomen van de Provincie naar het
waterschap. In het daarbij behorend Sociaal Statuut geeft de Provincie aan hoe het wenst om
te gaan met een aantal rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Sinds de overdracht
per 7 januari 2010 zijn de SAW en de lokale regelingen op de medewerkers van toepassing,
tenzij in het Sociaal Statuut anders is geregeld. De vergoedingen kantoor aan huis en opslagen werkruimte aan huis, die tot op heden worden verstrekt aan rayonleiders en
muskusrattenbestrijders, zijn niet in een formele regeling van het waterschap geregeld.
Dit vormt tevens aanleiding voor een heroverweging van:
- de standplaats van de muskusrattenbestrijders; en als afgeleide daarvan;

- het recht op een vergoeding voor kantoor aan huis voor rayonleiders;
- het recht op een vergoeding voor opslag- en werkruimte aan huis aan
m u sku sra tte n bestrijde rs.
Leidend daarbij is wat nodig is voor de bedrijfsvoering. Ook is kritisch gekeken naar hoe dit zich
verhoudt tot de andere arbeidsvoorwaardenregelingen van Brabantse Delta.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het handhaven van de standplaats = woonplaats voor muskusrattenbestrijders en
rayonleiders;
2. het per l juli 2O17 afschaffen van de maandelijkse vergoeding voor kantoor aan
huis aan rayonleiders
(C 6L,26 bruto) met een tijdelijke afbouwvergoeding van 50o/o gedurende het eerste
halfjaar van 2OL7;
3. het per l januari 2Ot7 wegnemen van het verschil in hoogte van de maandelijkse
vergoeding voor opslag- en werkruimte aan huis voor rayonleiders (€ 3613O bruto) en
muskusrattenbestrijders (€ 22169 bruto) door de rayonleiders hetzelfde bedrag toe te
kennen als aan de muskusrattenbestrijders;
4. het per l januari 2OL7 indexeren van de vergoeding voor opslag- en werkruimte
aan huis. Aangezien dit in 2OOO voor het laatst is gebeurd, betekent dit een verhoging
met 28olo (nieuwe vergoeding wordt A 29rO4 bruto);
5. het opnemen van de vergoeding opslag- en werkru¡mte aan huis in een regeling.
Nadere vraag over arbeidsduur nog nagaan.
5

Bespreking externe vertegenwoordigi ng

5.a

Vergadering Uniecommissie Waterkeringen 2 december 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en
stemt in met de annotaties.

5.b

Vergadering Uniecommissie Watersystemen 2 december 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en
stemt in met de annotaties.

5.c

Vergadering Uniecommissie Waterketens en Emissies 2 december 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en
stemt in met de annotaties.

5.d

Gezamenlijke vergadering Uniecommissies Watersystemen en Waterketens en
Emissies 2 december 2OL6
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en
stemt in met de annotaties.

5.e

Vergadering NBWB 1 december 2016
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en
stemt in met de annotaties.

s.f

Vergadering NBWB - GS 1 december 2O16
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Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en
stemt in met de annotaties.
5.9

Vergadering Bestuur NBWB en 4 dagelijks besturen op 1 december 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en
stemt in met de annotaties.

6

Besluitenlijst

6.a

Besluitenlijst 15 november 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 15 november 2O16 vast

6.b

Besluitenlijst 15 november 2O16 (vertrouwelijk)
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de vertrouwelijke besluitenlijst van 15
november 2O16 vast.

7

Ingekomen brieven

7.t

Brieven

7.L.a

Brief rekenkamercommissie 'Quick scan effectiviteit watertoets en overige
onderwerpen'
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur
neemt de brief van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan.

7.t.b

Jaarstukken 2O15 Het Waterschapshuis
jaarrekening 2015 van Gr Het Waterschapshuis is nagekomen en kon daardoor niet worden
meegenomen in de "Verantwoording 2075" onder agendapunt 3a van uw AB-vergadering van
15 juni 2016. De afrekening 2015 is voor waterschap Brabantse Delta € 29.040,- positief en is
niet verwerkt in de jaarrekening 2075 van het waterschap. Het bedrag is derhalve in 2076 aan
de algemene middelen toegevoegd.
De

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur
neemt de mededeling en de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.
In een volgende DB-vergadering nader het personeelsvraagstuk HWH beschouwen.
7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Uitnodiging 'Afscheid Jan Schrijen waterschap Roer en Overmaas op 22 december
2016'
Besloten: Er zal schriftelijk gereageerd worden.

7.2.b

Uitnodiging ondertekenen Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 8
december 2O16
Besloten: Vanuit het DB zal geen vertegenwoordiging gaan. Namens de
waterschappen zal de portefeuillehouder van de Unie tekenen.

8

Mededelingen

8.a

Eindafrekening Tweede Bestuursovereenkomst
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur
neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

9

Rondvraag

-4-

Mondeling
Veldbezoek DB Hollandse Delta

Besloten: de optie van een tegenbezoek zal worden nagegaan.
10

Sluiting om 12.45 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 13 december 2016,
De dijkgraaf

De

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

ir. H.T.C. van Stokkom

s-directeur
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