Q,i;å'iäntse
Zaalmr.
Kenmerk
Barcode

rleuo

L7.ZKO62A4

t7ft026629

ü:TTIilililT

Velgadering dageliiks bestuur, agendapunt 6
Agclrde-

¡ur¡t

BESTUITEI{Lf,IST DAGELIII(S BESTUUR, 19 SEPTEIIBER, 2Ot7
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Opcning
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Thcm¡
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Xot¡'s tcr besluitvonrring AB

I

ioüe's tcr bcsluitvorm-ng DB

1.a

llanagcmcntlctter 2Ol7 -3
Exploitatie: Voor 2O17 is de verwachting dat de in de kgroting 2017 opgenomen
producten en diensten voor het overgrote deel ænform de Begroting worden
uitgevoerd.

Bcslotcn: Hct dagclijks bestuur ttcmt in mct:
1. menegemcntlcttcr 2Ot,7-3 cn hct hicrin opgcnomcn vcrrechtc
bcdrijfsrcsulteet,
2. agendcring van menegclncntlettcr 2Ol7-3 rl¡ mcdedcling voor hct AB van
25 olrtober 2017.

a.b

Bcschikking onvoorzicnc uitgavcn cn ¡f- cn ovcr¡ch¡iivi¡g 2Ot7
7. De werkzaamheden en resultaten van het'Sloten oevers en diiken op orde',
onderdeel 'oneigenlijk grondgebruik'verlopen volgens planning en worden tegen
lagere kosten uitgevoerd. Om aantoonbare redenen vallen de inkomsten uit
grondverkoop tegen. In januari 2O77 heeft het dageliiks bestuur, aan de hand van
een evaluatie over 2076, ingestemd met herijking van het proiect en de daarbii
behorende kosten en opbrengsten- De ñnanciële gevolgen zijn reeds verwerkt in de
Kadernota 2078-2027, maar de aanpassingen voor 2077 konden niet meer worden

verwerkt in de Begroting 2017, omdat deze reeds was vastgesteld. Per saldo wordt er
bij Managementletter 2017-3 een tekort van ongeveer € 400.00O verwacht. Mede
hierdoor ontstaat op programma 8000'Bestuur en communiatie' een overschriiding
>7Ùo/o, wat het mandaat van het DB te boven gaat. De overschriiding is reeds
gemeld in ML 2017-1 en ML 2017-2. Door aanvullende tegenvallers binnen
programma 800O is het niet mogelijk de overschrijding terug te brengen tot < 70o/o
( zi e ma nagementl etter 20 1 7 - 3 ).
2. Op basis van tariefafspraken, vastgelegd in gemeenschappelijke regeling De
Dommel/Brabantse Delta, zuivert De Dommel in Tilburg afualwater dat afuomstig is
uit het beheersgebied van Brabantse Delta. Voor 2017 is de bjdrage die Brabantse
Delta daarvoor aan De Dommel betaalt, op basis van de nu bekende gegevens, naar
verwachting bÌjna € 5,7 miljoen hoger dan begroot. Een aantal bedriiven in Tilburg
heefr een eigen zuivering gebouwd. Vanwege problemen is deze eigen zuivering
echter nog n¡et volledig in bedrijf en wordt het afualwater daarom nog gezuiverd door
De Dommel. De Dommel brengt deze vervuilingseenheden in rekening bij Brabantse
Delta, die vervolgens de belastingaanslagen oplegt. Door onze extra biidrage aan De
Dommel ontstaat op programma 4000 een overschriiding >70o/o, wat het mandaat
van het DB te boven gaat. Doordat het zuiveringstarief van Brabantse Delta hoger is
dan het tarief van De Dommel ontstaat er ook een extra belastingopbrengst op
programma 9000 Dekkingsmiddelen. Per saldo resulteert voor ons waterschap een
voordeel van meer dan € 0,4 miljoen.

!ælotcn: Hct dagGliik¡ bc¡ü¡ursûemt in mct:
1. het becdrilö¡ar stcllen yen € ¡|OO.OOO'- vrnuit dc nming'Or¡voorzicne
uitgavcn' uit de Bcgrroting 2Ot7 E¡ deldring van de ¡drtcrtliivendc

opb¡cngstcn op het proicct'Oncigenlifk grondgebruik'.
2. ccn bcdng van € 5.065.000,- ¡f te sdrrijvcn van dc Bcgroting 2Ol7 vtln
progremme 9OOO cn dit bcdreg ovcr tc sdrrijycn naar Ptogrrmme IOOO' tcn
behoeve yan het oonsdidc¡cn van dc ko¡tcn cn opbrcngstcn binncn
gemccnschappelijkc rcgel¡ng llc Dommcl/8r¡bantsc Dclt .
1.c

Finenciële b¡idregc

l0im¡rtinctitúr¡t

De gemeente Breda heefr een lobby gesËañ om het Global Centre of Excellenæ on
Climate Adaptation (het klimaatinstîtuut) naar Breda te krijgen en heefr ook een bíd
gedaan. Het waterschap heeft al eerder verklaard de gemeente Breda te willen
ondersteunen om dit înstituut naar Breda te krijgen (DB antwoord op v,Ttgen van het
AB 27 april 2077, 17UT0MO38). Aan de orde is nu besluifuormîng door het dagelijks
bestuur over een frnanciële bijdrage voor de huisvestiging van het klimaatînstituut
indien dit instituut wordt toegewezen aan Breda.

Be¡loten: H:t dageliiks bectuur sprcckt zic{r uit dat bij dc tocwijzing v.n hct
ldimeatinctituut een Brcde jaadijkr in principe G 2O.OOO,= wordt
bijgcdragcn in dc hu-svcstingko¡tcn van dit in¡tituut voor atn pcriodc ven
vijl iaar mct GGn optac yoor viiÍ jaar crrtra.

1.d

Vcrkoop wetcrloop Dc Gentcl
De bewoners van terp 6 en 7 hebben claims ingediend omtrent de oplevering van de
terpen. Tegenover een bestuurder heeft men aangegeven dat men bereid is de claims
te laten vallen als ze de waterloop de Gantel (met haar oever) in bezit krijgen. ZU
menen dat ze het bezit van de Gantel onterecht hebben verloren bîj de inríchting van
de polder.

Bcclotcn: Hct dagclijkc bc¡tuur stcmt nict in mct ovcrdracht van dc G¡ntcl
naar dc bctrcllcndc bcwoncr¡. 2ii wotdcn middcl¡ ecn bricf van hct DB op
dc hoogtc acctcld van dit bc¡luit.
1,c

Lcerproccs en communicatic rond dc evaluatic participaticproctc projcct
dijkvcrsterking GceÉruidcnbcrg cn Amertak
Via een schríftelijke ronde (week 32) heefr het dagelijks bestuur de bestuursopdracht
voor een evaluatie van het participatieproces van het dijkversterkingsproiect
Geertruidenberg en Amertak vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat: "op 79
september een voorstel aan het DB zal worden gedaan over de wiize van het
betrekken van DB en AB bü het presenteren, bespreken en verspreiden van het
evaluatierapport". Deze adviesnota doet daar een voorstel voor door drie keuzeopties
toe te lichten.

Beslotcn: Het dagelijks bestuur necmt kcnnis van dc drie kcuzcopt¡cs cn
stemt in met optie 1, de aanpak waaruit hct mec¡t v¡n de cvaluatie gcleerd
kan worden samcn met hct algemeen bcstuur. De nota wordt opnieuw
gcagendeerd in het DB van 3 oktobcr 2Ol7 waarbij ccn uitgcwcrkt plan van
aanpak is tocgcvoegd.

4.r

Portefeuilleverdeling dagclijks bcstuur
Op 1 september 2017 is de nieuwe dijkgraaf aangetreden. Op 21 augustus 2017 is
ook het ontslag ingegaan van de heer Jacques van der Aa als DB-lid en is zijn
portefeuille formeel ter beschikking gekomen. Op 13 september 2017 is de heer H.P
Verroen benoemd tot DB-lid. Bij het tussentijds aantreden
van nieuwe leden in het DB worden de afspraken over de portefeuilleverdeling,
onderlinge vervanging en deelname aan de diverse bestuurliike gremia opnieuw
beoordeeld en besloten,

Besloten: Het dagclijks bestuur besluit over:
. de portefeuilleverdcling;
. de onderlingc vervanging en overigc afspraken zoals opgenomen in hct
uitvocringsbesluit;
. de gremialijst;
. mededeling aan het algemeen bestuur,

2-

¿l.g

Rc¡ctic op dc Ontwcrp Rcg-onale Energicstretcgic Wcst-B¡rblrrt
Het afgetopen jaar is vanuit Rqio West*Brabant als onde¡deel van een landelÌike
pilot gewer*t aan æn Rqionale Enetgie*rategie West-Brabant. Het watervløp
hæfr daar besfrturlijk en ambteliik aúief aan deelgenomen, mede namens

Waterxhap Rivie¡enland. Nu ligt er de Ontwerp Regionale Energie*ntegie WestBrabant en is al Þl van beúol*enen, waaronder het watercdtap, gevnagd om een
reaù-e- Vootgestetd wotdt om positief te ìrlageren op het stuk dat er nu ligt, dee te
onderschrijven en de uitnodiging te doen het gesprek met het wateræhap aan te
gaan over de uitvoering van de strategie.

Ecslotcn:
. Hct degclill¡s bcstuur stcmt in met ccn positicvc ¡c¡ctic op dG
Ontrerp Rca-onel,c Encrgiestretcgic Wcst-BnbrnÇ zolls vcrsoord in
dc bijgpYoegde ænæpt bricf' rnct daarbij nuanocringcn ovcr dc
gcrcnstc organ-saticvotm' zoals dic al ccrdcr uijn ingebndrt.
. Hct elgernecn besûuur rcrdt middcls ecn mededcling gcinformeerd.
. Oucr dit ondcrrerg uordt een thcma-D8 gcorFnisccrd.
5

Bcsprcking cxtcrnc vcrtcgcnwoordiging

5.a

Ycrgnderstuld¡cn CITIER 22 scPtcmbc¡ 2Ot7
Scslotcn: Hct degcliiks bcstuur nccmt dc vcrgndcrstukkcn voor
kcnnisgcving -.n cn ¡tcmt in mct dc ennotatics.

5.b

Vcrgndcrstuld¡cn CACF 22 scptcmbcr 2OU
Bcslotcn: Het dagclijks bc¡tuur nccmt dc vcrgadcrstuH¡cn voor
kcnnisgeving atn cn stcmt in rnct dc annotatics.

5.c

Voorstcl invulling agcnda conflictcn agcnda diikgreaf cn DB scptcmbcr
ol¡tobcr 2O17
Bcslotcn: Het dagclijks bestuur necmt de stukkcn yoor kennisgeving ean.

5.d

Bcgroting BWB 2O1E cn mccrjarcnbegroting 2019-2021
Bcslotcn: Hct dagelijl¡s bestuur ncct de begroting BWB 2O1E cn
mecrjarenbcgroting 2019-2021 voor kcnnisgcving aan.

5.e

Voorbcreiding bczock bcstuur Unie van Watcrschappcn 29 scptcmbcr 2O17
Bcslotcn: Hct dagclijks bestuur stemt in met dc opzct van het programma.

6

Bcsluitcnlijst
Bcslotcn:
¡ Hct dagelijks bcstuur stelt dc besluitcnlijst ven 5 scptembc¡ 2Ol7
vast.
. J{aar eanlciding ven dc bcsluitenlijst agendapunt l.b Bcmcnsing
plaatsingscommissics bcsluit het DB voor toekomstigc
plaatsingscommissies gecn AB-leden mcer te vragen.
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7

Iqcl¡omcn brir:rcn an uitnorf,gftrgen

7.1

Briwcn

7-l.z

Ericf rcl¡cnkemcrmmisic'Sarncnrerting mct rel¡enbmcrmrnnrisic Dc
DonnnC'

lcslotc¡r: Hct d.gpl¡¡k3 bcstuur nccmt dc ingelonrcn bricf voor
kcnnisgpring ..n.
7.2

Uitnodigingcn

7.2.e

Uitnodiging l1c rrtcroolrfcrentíc 23 noycmbc¡ 2Ol7

Ecsldcn: V¡nuit hct rats¡drap ¡nat gccn bestuudiikc vcrtc¡enwooldiging.
Uitnodiging opcning Encrgiclbbric{r Tilburg 6 oktotus 2Ol'7

7.2.b

lc¡loûcn: Hct dagclijk¡ bc¡túur nccmt dc uitnodiging aan. HGt Dtl¡d H.P.
Vcroen zal hct wetcrrclnp bcstuurlijk vcrtcgcnwoordigcn.
a

llcdcdclingen

t.a

Highlights edscaticphn 2Ol7 - 2A21
Bcslotcn: Hcû degcliik¡ bduur nccmt dc mcdedcling voor kcnnirgcving..n
cn vcrzockt na tc ga.n in hocvcrrc Lego-challcnec hicrbii pa¡ü.

9

Rondvreeg

10

Sluiting om 12.11 uur
Schriftclijke DB besluitrondcT septembcr 2Ol7 inzakc ondcrtckening
Intcnticvcrklaring Zuid-Wcst 3Eokll Oost
Bcsloten: het dagelijks bestuur ¡temt in mct de Inctcnticvcrklaring ZuidWcst 38OkV Oost cn dc ondcrtckcning daarvan door het DB-lad L. van dcr
Kallcn (dagtckcning bcsluit E septembcs 2OL7),

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 oktober 2Ot7,
Het dagelijks bestuur,
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recteur
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ir. H.T.C. van Stokkom
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