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Besluitenlijst d.d. 4 maart 2008
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Thema
Strategische verkenning: "Van opties naar acties"
Discussie met het DB over de uitwerking van opties naar acties van de
strategische verkenning en over vervolgstappen richting onder andere
nieuwe bestuur en bestuursprogramma.
Besloten:
Werkgroep
•
Het DB complimenteert de werkgroep voor het goede proces Strategische
dat heeft geleid tot integraal strategisch vooruit denken.
Verkenningen
•
De systematiek in dit proces moet niet leiden tot
‘gemeenschappelijke deler-denken’ maar de discussiepunten
en uitdagingen komen vooral uit de meest vergaande
innovatieve opties. Die moeten zeker niet op de plank
worden gelegd.
•
Het DB verzoekt om de relevante zaken eruit te filteren zodat
deze kunnen dienen als input voor het nieuwe AB.

3. a.

Toelichting op de reorganisatie Facilitaire Zaken
Mondelinge toelichting op deze reorganisatie door de secretarisdirecteur.

3.

Stand van zaken tariefsontwikkeling
Mondelinge toelichting door de secretaris-directeur.
Besloten: Het DB, gehoord de secretaris-directeur en gelet op de
discussie, verzoekt een verdere uitwerking van de Kadernota.

b.

4.

Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

5.

Mededelingen
a. Beslissing Gedeputeerde Staten op beroepen tegen de Keur
waterberging en inwerktreding Keur waterberging en Verordening
nadeelcompensatie.
Besloten: Doorzenden als mededeling naar het AB
b. Activiteitenbesluit
c. Mondelinge mededeling inzake asbestclaim.
Besloten: Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving
aan.

Concernstaf

JZ

6.

7.

Ingekomen stukken
a. Verzoek personeelsvereniging waterschap Brabantse Delta om
jaarlijkse financiële steun en antwoordbrief DB.
b. Brief secretariaat Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak inzake
stand van zaken planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer
Besloten:
• Ad b: nagaan waar het door DB-lid C. Coppens getal 15m3
vandaan komt, ook nagaan of dit getal juist is en hierover
berichten aan de DB-leden C. Coppens en P. Oonincx.
• Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.
Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Agenda Uniecommissie waterkeringen van 29 februari 2008 en het
verslag van 7 december 2007.
b. Agenda Uniecommissie CINTER van 7 maart 2008 en het verslag
van 23 november 2007.
c. Agenda Uniecommisie bestuurszaken van 7 maart 2008 en het
verslag van 23 november 2007.
Extra uitgelicht voor discussie:
- Agendapunt Discussiepunten Het Waterschapshuis.
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Nota’s ter besluitvorming voor het DB
8.

9.

Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten Brabantse Delta e.o. (2)
In november 2007 is in het DB de vraag aan de orde geweest of het
waterschap zou moeten deelnemen aan het Stimuleringskader GroenBlauwe Diensten voor het revitaliseringsgebied Brabantse Delta. Op dat
moment was er nog onvoldoende duidelijkheid over aspecten zoals de
overheadkosten en de voorwaarden. Momenteel is daar wel
duidelijkheid over en wordt voorgesteld om voor het thema ecologische
verbindingszones deel te nemen het Stimuleringskader Groen-Blauwe
Diensten voor het revitaliseringsgebied Brabantse Delta.
Besloten: het DB stemt in met het deelnemen aan het
Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten voor het
revitaliseringsgebied Brabantse Delta e.o., met een budget van
€ 30.000,- voor de periode 2008-2011.
Financiële gevolgen Waterschapsbesluit
Er is bezorgdheid over de financiële gevolgen van de nieuwe wetgeving.
Zo is het niet langer toegestaan om kwantiteitsbagger-,
waterbodemsanerings– en (groot) onderhoudsprojecten te activeren.
Ook worden strikte eisen gesteld aan het activeren van het verstrekken
van bijdragen aan activa in eigendom van derden. Voor de genoemde
voorwaarden en eisen met betrekking tot activering zijn in het
Waterschapsbesluit geen overgangsmaatregelen getroffen. Het gevolg
hiervan is dat reeds geactiveerde kosten van genoemde projecten en
bijdragen in eigendommen van derden, die niet aan de voorwaarden
voldoen, uiterlijk in 2008 ten laste van de exploitatierekening moeten
worden gebracht. Bij ons waterschap wordt deze extra last in 2008
voorlopig geraamd op 5 miljoen euro. Met bijgaande conceptbrief aan
de Unie van Waterschappen wordt hiervoor aandacht gevraagd.
Besloten: het DB stemt in met de conceptbrief aan de Unie van
Waterschappen over gevolgen invoering Waterschapsbesluit.

SBO Beleid

FEZ

Nota’s ter besluitvorming voor het AB
10.

11.

Participatie nieuwe aandeelhouders SNB
Deze notitie is bedoeld om de randvoorwaarden van toetreding van
nieuwe aandeelhouders tot de SNB vast te stellen. Op basis van deze
besluitvorming kan de SNB namens de aandeelhouders de
onderhandelingen voeren met potentiële nieuwe aandeelhouders en
uiteindelijk optreden in de totstandkoming van de toetreding.
Besloten:
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het besluit zoals opgenomen in de
bijgevoegde samenvatting participatiestrategie N.V.
Slibverwerking Noord-Brabant.
•
De nota zal worden geagendeerd voor de AB-commissie
Beleid en Investeringen met als woordvoerder DB-lid De
Gier.
Rechtmatigheidsonderzoek projecten
Betreft het rapporteren over het in opdracht van het dagelijks bestuur
door Ernst & Young uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek projecten.
Besloten:
Het DB neemt kennis van het rapport van Ernst & Young en
stemt in met de redactioneel enigszins aangepaste concept-brief
aan het algemeen bestuur.
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Concernstaf

Concernstaf

12.

Rondvraag
Het Waterschap als Waterkeringbeheerder in de toekomst
Besloten: Na een schriftelijke DB-ronde deze nota alsnog
agenderen voor het AB van 4 april 2008.

13.

Sluiting om 13.50 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 maart 2008,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom
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