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Besluitenlijst dagelijks bestuur 13 juli 2010
Agendapunt

Actie door

1.

OPENING

2.

BEHANDELING INGEBRACHT THEMA
Thema: GAS (Fieke Schoonis)
Besloten:
In een volgende fase van doorontwikkeling kijken of er een
signalering inzake fatale termijnen kan worden ingebouwd.

Veranderteam

3.

NOTA’S TER BESLUITVORMING DB

3.a.

BGO-convenant belastingsamenwerking
Op 12 maart heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
belastingsamenwerking West-Brabant (GR BWB) u gevraagd in te stemmen
met het Convenant inzake het instellen van een Bijzonder Georganiseerd
Overleg (BGO) ten behoeve van het medezeggenschapsoverleg met de
vakbonden.
Concernstaf
Besloten:
•
de secretaris-directeur gaat na wat de juiste wijze van
ondertekening is.
•
Het DB stemt in met het bijgevoegde BGO-convenant en biedt
dit – eveneens ter instemming - aan het GO van het waterschap
aan.

3.b.

Inkoopanalyse 2009 en inkoopactieplan 2010
In het inkoopactieplan worden (her)aanbestedingen en inkoopacties voor 2010
voorgesteld die gebaseerd zijn op de kwantitatieve inkoopdiagnose over 2009.
Concreet wordt aangegeven welke aanbestedingen urgent zijn voor 2010 in
het kader van inkoopverbeterpotentieel, rechtmatigheidrisico's en
bewerkelijkheid.
Medewerking van de interne organisatie is een belangrijke randvoorwaarde
voor de uit te voeren acties.
Besloten:
Het dagelijks bestuur neemt kennis van het inkoopactieplan 2010 en
de daarin voorgestelde aanbestedingen en ondersteunt de acties om
het aantal facturen en het aantal leveranciers te reduceren
voortkomend uit de inkoopanalyse 2009.

3.c.

Inkoop

Aanvraag UVK inlaat Terheijden nabij molen IP6696
De betreffende inlaat bestaat uit verschillende diameters en is grotendeels
gelegen in een oude uitstroomkoker van een ontmanteld gemaal. Deze inlaat
is door de verschillende diameters vaak verstopt. De inlaat wordt zodanig
aangepast dat verstopping niet meer optreedt. Hierdoor wordt het weer
mogelijk om het peil in het peilgebied J08 optimaal te beheersen. Tevens
wordt stankoverlast voorkomen door een verbeterde doorstroming en tot slot
worden de arbeidsomstandigheden voor de beheerder verbeterd.
Besloten:
Het DB stemt in met de votering van € 90.000,-- uitvoeringskrediet
voor inlaat Terheijden nabij molen (IP6696).

Bouwzaken
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3.d.

Actie door
Planning en basisagenda bestuurlijk overleg gemeenten 2010
Het bestuur van het waterschap voert periodiek bestuurlijk overleg met de 21
inliggende gemeenten, de zogenaamde bestuurlijke overleggen gemeenten.
Deze overleggen zijn begin dit jaar geëvalueerd tijdens een bijeenkomst met
alle betrokken portefeuillehouders en medewerkers van het waterschap. Dit
heeft geleid tot een aangepaste werkwijze en opzet van de bestuurlijke
overleggen gemeenten. Tevens wordt de planning van de bestuurlijke
overleggen gemeenten voor 2010 gepresenteerd en de basisagenda(punten)
voor 2010.
Besloten:
•
het dagelijks bestuur vraagt politiek-bestuurlijke dilemma’s
goed op te nemen in de voorbereiding op de overleggen en om
tijdig, indien nodig, zaken op te schalen naar bestuurlijk
niveau.
•
Het DB neemt voor kennisgeving aan de gepresenteerde
wijzigingen in werkwijze van de bestuurlijke overleggen met
de gemeenten en de globale planning van de bestuurlijke
overleggen en stemt in met de basisthema’s voor de
bestuurlijk overleg gemeenten 2010.

Beleid

4.

NOTA’S TER BESLUITVORMING AB

4.a.

Subsidieverordening waterschap Brabantse Delta
Het waterschap verstrekt subsidies. In de Algemene wet bestuursrecht is
voorgeschreven dat subsidies, die niet van incidentele aard zijn, gebaseerd
moeten zijn op een wettelijk voorschrift, de zogenaamde subsidieverordening.
In deze nota is voorgesteld een subsidieverordening vast te stellen voor door
het waterschap te verstrekken subsidies. Vooralsnog betreft het subsidies voor
de aanpak van emissies uit diffuse bronnen. Uitbreiding van de
subsidieverordening in de toekomst met andere subsidies is mogelijk.
JZ
Besloten:
•
de AB-nota dient te worden ingekort door alleen het kader te
schetsen.
•
(advies aan het AB): Het algemeen bestuur stelt de
“Subsidieverordening waterschap Brabantse Delta” (inclusief
bijbehorende toelichting) vast.

5.

TERUGKOPPELING BESTUURLIJKE GREMIA

5.a.

Verslag van Bestuurlijk overleg gemeente Dongen en waterschap Brabantse
Delta op 20 mei 2010
Besloten:
Het dagelijks bestuur neemt het verslag voor kennisgeving aan.

5.b.

Verslag van Bestuurlijk overleg gemeente Gilze en Rijen en waterschap
Brabantse Delta op 17 mei 2010
Besloten:
Het dagelijks bestuur neemt het verslag voor kennisgeving aan.

5.c.

Conceptverslag vergadering Bestuur NBWB en BMF-TBO´s op 23 juni 2010
Besloten:
Het dagelijks bestuur neemt het verslag voor kennisgeving aan.

5.d.

Besluitenlijst vergadering NBWB en ZLTO op 24 juni 2010
Besloten:
Het dagelijks bestuur neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan.

6.

VOORBESPREKING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
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7.
BESLUITENLIJST
Vergadering dagelijks bestuur van 29 juni 2010
Besloten:
•
naar aanleiding van agendapunt 3.b.: de Corn Islands hebben
aangegeven geen gebruik te zullen maken van het project van
het waterschap. Dit zal in de brief aan Brabant Water worden
meegenomen.
•
het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 29 juni 2010
vast.
8.

Actie door

Beleid

INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen voor het dagelijks bestuur.

9.

MEDEDELINGEN

a.

Afronding implementatie van de Waterwet binnen het waterschap
Besloten:
Het dagelijks bestuur spreekt waardering uit voor het geleverde werk
en neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

b.

Melding van besluiten als genoemd in delegatiebesluit 2010
Besloten:
•
de mededeling dient te worden aangevuld met de gerechtelijke
uitspraak bij punt 7 van de civiel rechtelijke procedures
•
het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan en stuurt deze door naar het AB.

c.

Werkwijze beantwoording motie emissiebeheer
Besloten:
De mededeling dient voor het AB tekstueel te worden aangepast en te
worden ingekort zodat alleen het proces wordt gemeld.

10.

STAND VAN ZAKEN ‘ACTIE STORM’

11.

Nabespreken AB van 7 juli 2010

13.

RONDVRAAG
CAO
Besloten:
Het DB wordt geïnformeerd over hoe het waterschap omgaat met de
nieuwe CAO, onder meer over het punt van het verkopen van uren om
extra te werken.
Kwijtschelding
Besloten:
Naar aanleiding van het besluit van de ministerraad over het
automatiseren van kwijtschelding van de waterschapsbelasting
ontvangt het DB een memo over de huidige werkwijze van het
waterschap met betrekking tot kwijtschelding.
Code openbaar bestuur
Besloten:
Na de zomer wordt in het DB besproken welke acties naar aanleiding
van de code openbaar bestuur zullen worden uitgevoerd.
Brochure provinciale staten
Besloten:
Het waterschap schrijft mee aan een gezamenlijk manifest wat op
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JZ

Concernstaf

Beleid

P&O

Belastingen

Concernstaf

Beleid
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Actie door
initiatief van BMF in samenwerking met de natuurterreinbeheerders,
ZLTO en de waterschappen ten behoeve van de verkiezingen voor
provinciale staten wordt opgemaakt. De tekst zal aan het DB worden
voorgelegd en zal in lijn zijn met het aanbod van de Unie aan de
informateurs.

14.

SLUITING OM 11.40

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 juli 2010,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom
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