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Besluitenlijst dagelijks bestuur 23 januari 2018
Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, Th. J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, H.T.C. van
Stokkom en A.M.W.J.H. Merks
Afwezig met kennisgeving: H.B. H¡eltjes.
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4.a

Opening
"Rondje langs de velden"

Thema Blue Deal
Nota's ter besluitvorming AB
Nota Kostentoerekening 2019
Kostentoerekening houdt in dat indirecte kosten via vastgestelde sleutels worden
doorberekend om te komen tot een integrale kostprijs voor de beheerproducten en
taken die het waterschap levert. De kostentoerekening bestaat uit twee onderdelen:
1. De principes waarmee de netto kosten van de kostenplaatsen en ondersteunende
producten worden toegerekend aan de primaire BBP-beheerproducten;
2. De productenlijst op basis waarvan de kosten van de BBP-beheerproducten
worden toegerekend aan de waterschapstaken.
De nota kostentoerekening is voor het laatst vastgesteld in 2008. Voorgesteld wordt
de kostentoerekening in te laten gaan per 1-1-2019 en voor het eerst toe te passen
in de Kadernota 2019-2028.
Kostentoerekening mag niet verward worden met kostentoedeling. Kostentoedeling
betreft de verdeling van de kosten van de taak watersysteembeheer over de
categorieën gebouwd, ongebouwd niet zijnde natuur, natuur en ingezetenen
conform artikel 120 van de Waterschapswet.

Besfoten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart
2O18): Het algemeen bestuur stemt in met de nota Kostentoerekening en
de voorgestelde aanpassingen met ingang van boekjaar 2O19.
4.b

Benoeming extern lid rekenkamercommissie
De externe leden van de rekenkamercommissie treden af overeenkomstig het door
het algemeen bestuur op 16 maart 2016 besloten rouleersysteem. AIs consequentie
hiervan treedt per 1 maart 2018 de heer Burger af als extern lid van de
rekenkamercommissie. Op grond van de Verordening rekenkamercommissie
Waterschap Brabantse Delta komt hij niet voor een tweede herbenoeming in
aanmerking. Er is een openbare wervings- en selectieprocedure gevolgd met inbreng
van het AB. Dit heeft geleid tot de nu voorliggende aanbeveling.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 3l januari
2018): Het algemeen bestuur stemt in met de benoeming van de heer ing.
P. Pieters MA te Rosmalen tot (extern) lid van de rekenkamercommissie'
overeenkomstig bijgevoegd besluit.
4.c

Toelaten lid algemeen bestuur voor opengevallen zetel categorie
Ingezetenen
De heer H. Hieltjes heeft per 3l januari 2018 ontslag ingediend als lid van het
algemeen bestuur waardoor een zetel in de categorie per gelijke datum komt open
te vallen. De dijkgraaf heeft de voorzitter van het centraal stembureau verzocht een
nieuw lid te benoemen, een en ander overeenkomst¡g de bepalingen van de Kieswet.
De betrokken persoon heeft inmiddels tijdig de benoeming aanvaard. Deze
adviesnota heeft betrekking op de toelating van dit inmiddels benoemde lid. Hierna
kan dit lid de eed of belofte afleggen en de functie gaan vervullen.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 3l januari
2018): Het algemeen bestuur stemt in met het toelaten als lid van het
algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta van de in het

bijgevoegde besluit genoemde persoon.
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s.b

Nota's ter besluitvorming DB
Renovatie kleine waterhuishoudkundige objecten 2018
Uit de analyse van de onderhoudstoestand van kleine waterhuishoudkundige
objecten, zoals kleine poldergemalen, is naar voren gekomen dat diverse objecten
gerenoveerd moeten worden om de functie in stand te houden. Deze renovaties
worden in een meerjarenprogramma ondergebracht. De objecten met de hoogste
prioriteit (10 poldergemalen) zijn samengevoegd tot een jaarplan 2018 wat
projectmatig wordt uitgevoerd. Via deze adviesnota wordt krediet aangevraagd voor
de uitvoering hiervan.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het renoveren van 1O kleine waterhuishoudkundige objecten;
2. het toekennen van uitvoeringskrediet ter waarde van € 1.55O.OOO,-.
5.c

Aanvraag uitvoeringskrediet project Dintel ten behoeve van vaarwegen
2018
Het beheer en onderhoud van de vaarwegen in West-Brabant is door de provincie
gedelegeerd aan het waterschap. In 2018 zijn baggerwerkzaamheden gepland in het
Mark-Vliet systeem om de meest kritische knelpunten aan te pakken. De
investeringsraming bedraagt € 1.000.000,-. In de vergadering van het algemeen
bestuurvan 29 november 2OI7 is de uitvoering van dit project gemandateerd aan
het dagelijks bestuur. De projectcommunicatie wordt verzorgd door het waterschap.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. toekenning uitvoeringskrediet ten bedrage van € I.OOO.OOO'- voor het
baggeren van de vaarweg Dintel;
2. voorbereiding en uitvoering van de baggerwerkzaamheden.
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8.a
8.a.1

8.a.2

8.a.3

8.a.4

Bespreking externe vertegenwoordiging
Mededelingen
Mededeling buurtnatuur- en buurtwatefonds 2OL7
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.

Ingekomen stukken
Brieven
Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Stukken CWK'
Besloten:
. Enkele redactioneleopmerkingen.
¡ Het dagelijks bestuur neemt de brief van de fractie Ons
Water/Waterbreed voor kennisgeving aan en stemt in met de DBreactie.
Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Foto wedstrijd' en DB-reactie
Besloten:
. Enkele redactioneleopmerkingen.
¡ Het dagelijks bestuur neemt de brief van de fractie Ons
Water/Waterbreed voor kennisgeving aan en stemt in met de DBreactie.

Brief Drents Overijsselse Delta 'Motie digitalisering stemmen bij
verkiezingen
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 3l januari
2018): Het algemeen bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving
aan.
Brief waterschap Aa en Maas 'Kaderstelling 2O19 Muskusrattenbestrijding'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor
kennisgeving aan.
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8.b

Uitnodigingen

8.b.r

Uitnodiging herdenking Watersnoodramp
Besloten: de dijkgraaf zal telefoneren met de burgemeester van de
gemeente Moerdijk.
Bestuursopdracht voor de Kadernota 2019-2028
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de bestuursopdracht voor de
Kadernota 2O19-2O28 vast.
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Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 9 januari 2O18
vast.
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Rondvraag

I l.a

Programma DB-Heisessie 3O januari 2O18
Besloten: Het DB stemt in met het programma DB-Heisessie 3O januari
2018. De eindtijd wordt 2O.OO uur,

Sluiting om 11.O5 uur.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuurvan 6 februari2OLS,
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