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Besluitenlijst dagelijks bestuur 21 augustus 2018
Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, Th.J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, C.B.M.E
Franssen, H.T.C. van Stokkom en A.M.W.J.H. Merks
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Opening

2

"Rondje langs de velden"
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Thema
Juridische high-lights

4

Nota's ter besluitvorming AB

4.a

Lidmaatschap werkgeversveren

ig i ng

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bepaalt dat vanaf 1 januari
2020 onder andere de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao) voor de
waterschappen van kracht is. Deze wet biedt het kader voor cao onderhandelingen
en stelt eisen aan de onderhandelende partijen. Om een gezamenlijke cao voor de
sector af te kunnen sluiten, dienen waterschappen een werkgeversvereniging op te
richten. Met deze nota wordt voorgesteld om toe te treden tot deze
werkgeversveren g i ng.
i

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 26 september
2O18): Het algemeen bestuur stemt in met het per l januari 2019 l¡d
worden van de werkgeversvereniging voor de sector waterschappen.
5

5.a

Nota's ter besluitvorming DB
Defi

n

itieve vaststel l¡ng leggerboek oppervla ktewaterl ichamen

Voor het waterschap is het voor de bedrijfsprocessen en de duidelijkheid voor
inwoners van belang dat we de legger zo correct en actueel mogelijk houden. Het
leggerboek van de leggers oppervlaktewaterlichamen is geactualiseerd en voor de
duidelijkheid aan de terminologie van de keur aangepast.
Het ontwerp leggerboek oppervlaktewaterlichamen heeft ter inzage gelegen van 9
oktober 2017 tot en met 20 november2077. Tijdens de inspraak periode zijn negen
zienswijzen ingediend, waaronder één ambtelijke zienswijze. Op basis hiervan is de
tekst in het leggerboek op tweetal punten verduidelijkt. Aanvullend wordt gevraagd
om de begripsbepalingen, die met de invoering van de nieuwe keur zijn gewijzigd en
aangepast in het leggerboek, ook door te voeren in de legenda's van de kaarten en
in de tabellen behorende bij de verschillende leggers oppervlaktewaterlichamen.
De herziening van het leggerboek heeft een positief effect op de kwaliteit van de
leggers. De precieze wijzigingen en beoogde effecten staan omschreven in de
adviesnota.
Het leggerboek behorende bij de legger oppervlaktewaterlichamen ligt nu voor
definitieve vaststelling voor aan het DB.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stelt het'leggerboek oppervlaktewaterlichamen' definitief vasÇ
2. besluit tot wijzigen van het begrip'Onderhoudsstrook' in het begrip
'Beschermingszone'in de legenda's van de kaarten en in de tabellen van de
verschil lende leggers oppervlaktewaterl icha men.
5.b

Financiële overeenkomst met de provincie Noord-Brabant inzake
vaarwegenbeheer
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een toezegging gedaan om extra
gelden beschikbaar te stellen om de onderhoudsstaat van de vaarwegen op orde te
brengen en te houden. Verder moet de financiële overeenkomst met de provincie
Noord-Brabant formeel aangepast worden aan de wijze waarop de

kostentoerekening naar de taak vaarwegen vanaf 2015 in de begroting en
jaarrekening van het waterschap wordt toegepast.

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van:
1. van de toezegging van Gedeputeerde Staten om extra financiële
middelen beschikbaar te stellen voor het vaarwegenbeheer: een incidentele
bijdrage van € 6,6 miljoen en structureel € Or5 miljoen per jaar.
Het dagelijks bestuur stemt in met:
2. het aanpassen van de financiële overeenkomst met de provincie NoordBrabant inzake het vaarwegenbeheer;
3. de wijziging van de kostentoerekening van de beheerproducten
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving naar de taak vaarwegen
en legt de wijziging bij de begroting 2O19 ter goedkeuring voor aan het
algemeen bestuur.
5.c

Waterschapsverkiezingen 2O19 projectplan en UVK 2e fase
De eerstkomende bestuursverkiezingen voor het algemeen bestuur van waterschap
Brabantse Delta vinden plaats op 20 maart 2019. De regelgeving gaat uit van
directe stembusverkiezingen voor de categorie ingezetenen voor alle waterschappen
in Nederland op dezelfde dag als de verkiezingen voor provinciale staten met
uitvoering door de gemeenten.

Besloten::
1. Het dagelijks bestuur stemt in met het projectplan
waterschapsverkiezi ngen 2O 19
2. De besluitvorming over de kredietverlening 2" fase wordt aangehouden.
5.d

Bemensing Plaatsingscommissie'Waterketen betrouwbaar in de Basis' en
'Toekomstbestendige Handhaving'
Met deze nota worden kandidaten voorgedragen voor benoeming van externe
commissieleden en hun plaatsvervangers.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het tijdelijk, te weten tot 1
januari 2OL9, benoemen van de volgende leden van de Plaatsingscommissie
Waterketen betrouwbaar in de basis en Toekomstbestend¡ge Handhaving:
- de heer J.R. van Dijk als onafhankelijk voorzitter
- mevrouw E.J.M, de Jong - Stabel als plaatsvervangend onafhankelijk
voorzitter
- mevrouw E.J.M. de Jong - Stabel als werkgeverslid
- de heer B.H.J. van der Veer als plaatsvervangend werkgeverslid
- de heer J. van den Broek als werknemerslid
- de heer R.F.M. Suylen als plaatsvervangend werknemerlid.
5.e

Stand van zaken en vervolg opgelegde gedoogplichtbeschikking ten
behoeve van projectplan Noordpolder van Ossendrecht, deelplan 4
Voor het realiseren van de doelstellingen van het project zijn een aantal
maatregelen nodig, waaronder het aanleggen van een stuw op een perceel in
eigendom van derden. Omdat er met de eigenaresse geen overeenstemming kon
worden bereikt, is besloten een gedoogplichtbeschikking op te leggen. De
eigenaresse heeft hiertegen bezwaar gemaakt en later beroep ingesteld. De
rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard omdat het besluit onvoldoende
gemotiveerd wordt geacht. De rechter heeft het dagelijks bestuur opgedragen om
een nieuw besluit te nemen. Alle opties overziend, wordt voorgesteld om eerst
(nogmaals) in overleg te treden met de eigenaresse om een minnelijke oplossing te
bereiken. Daarnaast wordt voorgesteld om de hoger beroepsmogelijkheden van het
waterschap veilig te stellen door pro forma hoger beroep in te dienen bij de Raad
van State.
Besloten:
¡ Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de eigenaresse te benaderen om een vaststellingsovereenkomst te
sluiten tot aankoop van het perceel door het waterschap tegen een door
een onafhankelijke deskundige vast te stellen prijs;
2. pro forma hoger beroep in te stellen;
3. het uitwerken van een nadere motivering van de gedoogplicht met in
achtneming van de uitspraak van de rechtbank.
. Het dagelijks bestuur verzoekt om een mededeling inzake privacy
voor een volgende DB-vergadering.
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5.f

Benoemin g hoofdstem bu reau waterschapsverkiezi

n

gen

2O

19

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Aan het begin van het
traject dat leidt naar de verkiezingen neemt het dagelijks bestuur een aantal formele
besluiten omtrent de instelling van een hoofdstembureau. In deze adviesnota komen

de besluiten die van het dagelijks bestuur worden gevraagd en samenhangen met
de instelling van het hoofdstembureau in één keer aan de orde.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
f . instelling van een hoofdstembureau bestaande uit de voorzitter van het
waterschap, een plaatsvervangende voorzitter, drie leden en drie
plaatsvervangende leden;
2. toekennen van een vergoeding van € lOOr-- per vergadering en
vergoeding van km-kosten voor de leden van het hoofdstembureau, niet
zijnde DB-leden of medewerkers van het waterschap;
3. het aanwijzen van het vergadercentrum als geschikte ruimte voor het
hoofdstembureau;
4. het aanwijzen van rekeningnummer NL38 NWAB 06 36 75 92 29
'Waarborgsommen verkiezingen WBD' bij de Nederlandse Waterschapsbank
ten behoeve van het in ontvangst nemen van de in het kader van de
verkiezingen gevraagde waarborgsommen;
een en ander conform bijgevoegd besluit.
5.h

Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel,
versie l juli 2O18

Naar aanleiding van het sectorale arbeidsvoorwaardenakkoord, getekend op 20 juli
2018, zijn de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel
(SAW) aangepast. De aangepaste SAW, versie 1 juli 2018, krijgt formele
rechtskracht nadat zij door het bestuur is vastgesteld.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met stemt in met het vaststellen van de
tekst van Deel 1 'Bindende Regelingen' van de SAW, versie 1 juli 2018.
6

Bespreki ng externe vertegenwoordiging

6.a

Uitnodigingen Unie van Waterschappen'Versnellingstafels Delta-aanpak
waterkwaliteit'
Besloten: Het dagelijks bestuur draagt DB-ld K. de Jong voor inzake de
bestuurlijke versnellingstafel'Landbouw" van de Delta-aanpak
Waterkwaliteit.

6.b

Uitnodigingen Unie van Waterschappen 'Uitvraag opvolger Roelof Bleker'
Bestoten: Het dagelijks bestuur draagt de dijkgraaf voor inzake het
Klimaatakkoo,rd.

6.c

Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur voor de vergadering van 21
augustus 2O18
Besloten:
r Nacht van de integriteit 26 september 2O18: afmelden.
. Bestuurlijke conferentie Water en milieu 25 oktober 2O18: Dijkgraaf,
DBleden Cécile Franssen en Kees de Jong;
o Steenwegsessie Circulaire economie 5 november 2018: DBleden
Kees de Jong en Theo Schots.

7

Mededelingen

7.a

Wijziging Hydraulische randvoorwaarden voor project Dijkversterking
Geertruidenberg en Amertak
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.

7.b

Verbetermaatregelen personeels- en salarisadministratie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.
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Ingekomen stukken

8.a

Rapport rekenkamercommissie'Samenwerki ng waterscha p Brabantse Delta
en Vlaanderen'
Geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 22 augustus 2018.
Het doel van het onderzoek'Samenwerking Vlaanderen' is zicht krijgen op hoe de
rensoversch rijdende samenwerki ng gesta lte heeft gekregen, wel ke i n itiatieven zij n

g

genomen en welke projecten en inzet daaruit zijn voortgekomen. En dit afgezet
tegen de diverse doelstellingen die in de loop van de tijd als onderlegger voor de
samenwerking hebben gegolden.

Besloten:
Het dagetijks bestuur neemt het rapport met aanbevelingen en opdracht
voor kennisgeving aan.
8.b

Schriftelijke vragen fractie Ons Water/Waterbreed over de aanvoer van
zoet water
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen van de fractie
voor kennisgeving aan en stemt in met de concept DB-reactie.

9

Besluitenlijst
Besloten:
. Wijzigen besluit agendapunt 5b Vaststelling projectplan EVZ
Bleekloop waarbij duidelijk wordt dat een en ander afhankelijk is
van de te verstrekken bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom.
. Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van de vergadering
van het dagelijks bestuur van 1O juli 2O18 vast.
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Rondvraag

11

Pauze

L2

Strategisch lunchgesprek

13

Sluiting om 12.45 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 4 september 2018,
De dijkgraaf

drs.

De

ris-directeur

ir. H.T.C. van Stokkom

G.M. de Vet
j
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