Nummer : **
Barcode : **

Besluitenlijst d.d. 3 april 2007
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Gedifferentieerd onderhoud
Door gedifferentieerd beheer en onderhoud zijn doelstellingen van bv.
KRW, gedragscode Flora- en faunawet en het bestuursprogramma
(gedeeltelijk) in te vullen. Dat dit niet altijd makkelijk is, blijkt
bijvoorbeeld wel uit de discussies die in het AB zijn ontstaan over de
Strijbeekse beek. In een presentatie zal worden toegelicht hoe ver het
waterschap hiermee staat en welke kanten het uit kan.
Besloten: Het DB stemt in met:
•
Nieuwsbrief naar alle ingelanden in het buitengebied die
W&W i.s.m
naast een leggerwaterloop lopen. Tevens naar de relevante Communicatie
terreinbeheerders en gemeenten;
•
Persberichten in BN/De Stem en lokale kranten;
•
Meer informatie op onze website (kaarten e.d.), zodanig
dat belanghebbenden eenvoudig kunnen nagaan welk
onderhoud in hun directe omgevoerd gaat worden.

3.

Beschrijving bestuursroute uitvoeringsprogramma
Presentatie en discussie over de betrokkenheid van het bestuur bij het
uitvoeringsprogramma van de gebiedsgerichte projecten met name
gericht op het totaalplaatje van IGA’s, uitvoeringskredieten en
inrichtingsvisies.
Besloten:
•
Het AB middels een adviesnota informeren de
betrokkenheid van het bestuur bij het
uitvoeringsprogramma van de gebiedsgerichte projecten
met name gericht op het totaalplaatje van IGA’s,
uitvoeringskredieten en inrichtingsvisies.
•
De posities van de gebiedscommissies en de
regiocommissies in de route van de conceptinrichtingsplannen herdefiniëren.
•
Het DB vraagt flexibiliteit van de verschillende partners
(ook het AB) om zo min mogelijk tijdsverlies op te lopen
bij de route van het inrichtingplan.
Vergadering DB

4.

Besluitenlijst d.d. 27 maart 2007
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

5.

Mededelingen
Strijbeekse Beek
Besloten: de dijkgraaf zal in het AB van 4 april a.s hierover een
mondelinge mededeling inbrengen.

Programmamanager
& sectorhoofd W&W

6.

Ingekomen stukken
a. Benoeming leden reconstructiecommissie De Baronie
b. Benoeming leden reconstructiecommissie Beerze-Reuzel
c. Benoeming leden reconstructiecommissie De Meierij
d. (Her-)benoeming leden gebiedscommissie Wijde Biesbosch
e. (Her-)benoeming leden gebiedscommissie Brabantse Delta
Besloten: de ingekomen stukken worden ter kennisgeving
aangenomen.

7.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. verslag uniecommissie CBCF d.d. 2 maart 2007
b. Verslag uniecommissie waterketens en emissies
c. Verslag vergadering bestuur NBWB d.d. 1 februari 2007

8.

Regiocommissies
Er zijn geen verslagen ontvangen.

9.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Ons waterschap heeft, met 4 andere waterschappen, in 2006 meegedaan
met een pilot Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Het MT &
bestuur heeft eerder aangegeven deelname aan het vervolgtraject te
willen laten afhangen van de uitkomsten van de pilot. Die zijn inmiddels
bekend en gepubliceerd op Waterweb. Nu is het bestuur weer aan zet om
haar ambitie ten aanzien van MVO te bepalen. Het DB wordt gevraagd
keuzes te maken over de wijze waarop dat traject richting besluitvorming
door het OB wordt vorm gegeven.
Besloten:
•
het DB stemt in met de hier voorgestelde aanpak om te
komen tot een bestuurlijk besluit over de keuze voor
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en doet een
uitspraak over de rol van een AB werkgroep hierin.
•
Het DB verzoekt ook de OR in dit traject te betrekken.

10.

Rondvraag
Bouvigne
Besloten: In de aanloop naar het debat in de raadscommissie van
de gemeente Breda zullen dijkgraaf en secretaris-directeur de
mogelijkheden nagaan hoe de betreffende raadsleden te voorzien
van feitelijke informatie. De dijkgraaf en secretaris-directeur
zullen ook bekijken hoe van het inspreekrecht op 17 april a.s.
gebruik zal worden gemaakt.

11.

KAM-coördinator

Sluiting om 12.15 uur
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Dijkgraaf en
Secretaris-Directeur

