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Besluitenlijst dagelijks bestuur 2O maart 2018
Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, Th. J.J.M. Schots, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, C.B.M.E.
Franssen, H.T.C. van Stokkom en A.M.W.J.H. Merks.
Afwezig: C.A.M. de Jong
1

2
3

4
4.a

Opening
Rondje langs de velden
Thema
Dig itale Transformatie

Nota's ter besluitvorming AB

Comm u nicatievisie 2OLA-2O23 ( Rosanne Fra nken schu ift aan )
De Communicatievisie 2Ot6-20I7 is geëvalueerd. De kwalitatieve evaluatie laat zien
dat de huidige communicatievisie een goede basis vormt voor de uitvoering van de

communicatie van het waterschap. In de actualisatie is nog meer focus aangebracht
zoals aangegeven door het AB. De visie richt zich op:
. Mens & omgeving centraal;
¡ Communicatieve organisatie;
. Positionering waterschap: klimaat.
De speerpunten uit de communicatievisie 2078-2023 zijn:
. het vergroten van het waterbewustzijn bij inwoners;
¡ het versterken van de samenwerking/participatie van inwoners, bedrijven en
organisaties;
¡ het versterken van de dienstverlening richting inwoners, bedrijven en organisaties.
Belangrijk effect van de uitvoering van de visie zijn positionering van het waterschap
als versterkende overheid met een maatschappelijke meerwaarde. De beoogde
gevolgen van deze positionering zijn taak- en naamsbekendheid en een positief
imago.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 25 april
2018): Het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie
communicatievisie 2OL6-2OL7 en stemt in met de communicatievisie 20182023.
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Nota's ter besluitvorming DB

5.b

Aanvraag uitvoeringskrediet bedrijfsauto's muskusrattenbestrijding 2O18
Het DB heeft op 13 oktober 2015 ingestemd met het verplicht beschikbaar stellen
van bedrijfswagens (conform LA 6.4 artikel 9) ten behoeve van
muskusrattenbeheerders die ingericht zijn cdnform de eisen uit de arbocatalogus.
Begin 2017 is de eerste fase van de bedrijfswagens uitgeleverd en in 2018 moet de
uitlevering plaatsvinden van de laatste fase. Alle muskusrattenbeheerders zijn dan
voorzien van een bedrijfswagen. Om de aanschaf van de auto's mogelijk te maken
moet er een krediet beschikbaar worden gesteld.
Besloten:
¡ Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een
investeringsbudget ter hoogte van € 68'6.667'- voor de uitlevering
van laatste fase van de bedrijfswagens ten behoeve van de
muskusrattenbeheerders.
¡ Het DB verzoekt nog om dit jaar een beleidsvisie op elektrisch
rijden/elektrische auto's te agenderen.

5.c

Aanvraag uitvoeringskrediet renoveren en capaciteitsuitbreiding
rioolgemaal en -leiding Bosschenhoofd en rioolgemaal Albano
Rioolgemalen Bosschenhoofd en Albano voldoen niet aan de met de gemeente
Halderberge afgesproken af te nemen hoeveelheden afvalwater. Daarnaast zijn
beide rioolgemalen verouderd. Voor het bereiken van de juiste capaciteit en een

robuust en betrouwbaar bedrijf voor de komende 15 jaar dienen beide rioolgemalen
dan ook uitgebreid en gerenoveerd te worden. Hierover zijn in 2013 afspraken
gemaakt tussen gemeente Halderberge en waterschap Brabantse Delta welke zijn
vastgelegd in een Afualwaterakkoord.
Beide rioolgemalen zijn middels een vrij verval rioolleiding aan elkaar verbonden.
Vanwege de benodigde capaciteitsuitbreiding dient deze vrij verval leiding te worden
vervangen door een persleiding.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. rioolgemaal en -leiding Bosschenhoofd en rioolgemaal Albano te
renoveren en uit te breiden in capaciteit;
2. hiervoor € 1.680.00O,- uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.
5.d

Thema-AB's en BOBtraject 2O18
Ten aanzien van de termijnagenda 2018 van het algemeen bestuur zijn er twee
ontwikkelingen te melden :
1. Op 14 februari 2018 heeft het fractievoorzittersoverleg de op 25 oktober 2Ol7
door het algemeen bestuur vastgestelde termijnagenda besproken en geadviseerd
hier enkele wijzigingen in aan te brengen. Een en ander met het oog dat het nu om
het laatste volle bestuursjaar gaat.
2. Op 2I maart '18 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats vlak voor de op 4
april 2018 geplande Oordeelsvormende bespreking van ruimtelijke adaptatie.
Beide punten leiden ertoe dat de termijnagenda 2018 anders moet worden ingericht.
Besluitvorming hierover is aan het AB. Dit kan plaatsvinden op 25 april 2018 met als
aantekening dat dit niet kan opgaan voor het verplaatsen van de Oordeelsvormende

bespreking van ruimtelijke adaptatie.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. gehoord het advies van het fractievoorzittersoverleg, legt een gewijzigde
termijnagenda 2O18 voor aan het AB van 25 april 2018;
2. verplaatst het Oordeelsvormend ruimtelijke adaptatie van 4 april 2O18
naar een later tijdstip en bericht d¡t aan de leden van het algemeen bestuur
met een per e-mail verzonden mededeling.
5.e

Gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens het 4 DB overleg van de NBWB op L7 janjl. is de conclusie getrokken dat er
vanuit de waterschappen en brief aan de gemeenten moet worden verstuurd direct
in aansluiting op de verkiezingen voor de onderhandelingen over het coalitieakkoord
starten. In de NBWB van 9 maart is besloten dat elk waterschap een eigen
specifieke brief maakt, waarbij de eerder gemaakte teksten benut kunnen worden.
Met deze brief doet het waterschap een concreet aanbod om de gemeenten te
ondersteunen in het klimaatvraagstuk. Het blijft dus niet bij woorden. Deze brief
maakt onderdeel uit van een groter geheel rondom de klimaatbeweging en geeft
tegelijk ook aandacht aan de overige facetten waarop de gemeenten en het
waterschap intensief samenwerken, zoals de afualwaterketen en inrichtingsplannen.

Besloten:
. Enkele redactionele wijzigingen
. Het dagelijks bestuur stemt in met de brief aan collegeformateurs.
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Bespreking externe vertegenwoordiging
Besloten: Het DB stemt in met de annotatie Ledenvergadering 23 maart
2018.

6.a

Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur
Besloten:

1.
LANCERING BLUE DEAL OP WERELD WATERDAG - 22 MAART
Besloten: het waterschap zal hier niet bestuurlijk bij aanwezig zijn.

2.
Uitnodiging Schone Maas Waterketen BELOFTEN VOOR DE TOEKOMST - 4
april 2018
Besloten: de dijkgraaf en dhr . De Jong gaan.
Vooraankondiging Klimaatagenda Brabant
3.
Besloten: de dijkgraaf en mevr Franssen gaan in ieder geval.
4.
Extra Commissie Waterketens en Emissies
Besloten: De heer De Jong gaat.
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Mededelingen
Ingekomen stukken
Brieven
Jaarverslag vertrouwensperson en 2OL7
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het jaarverslag
vertrouwenspersonen 2OL7 voor kennisgeving aan.
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8.a
8.a 1

8.a.2

Brief Unie van Waterschappen 'Samenwerking waterketen 2018'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Unie van
Waterschappen voor kennisgeving aan.

8.a.3

Brief waterschap De Dommel 'Brochure brood en spelen'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van waterschap De Dommel
voor kennisgeving aan.

8.a.4

Brief Ministerie van fnfrastructuur en Waterstaat 'Beantwoording
Kamervragen van het lid Lodders (WD) over de waterschapslasten'
Besloten: Het dagelijks bestuur neem te brief van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan en stuurt deze door
naar het algemeen bestuur.
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Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 6 maart 2O18
vast.
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Rondvraag

11

Pauze

L2

Strategisch I unchgesprek
Collegevorming gemeenten en samenwerking.

Besloten: dit onderwerp wordt op 3 april behandeld.

Sluiting om 13.00 uur
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ng van het dagelijks bestuur van 3 april 2018
De secretaris-d i recteu r

ir. H.T.C. van Stokkom

-3-

