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Besluitenlijst d.d. 6 maart 2007
Agendapunt
1.

Actie door
Opening
Gezamenlijke Thema-bijeenkomst DB en MT

2.

Thema Kader Richtlijn Water
1. Gebiedsproces:
•
Planning 2007 en tussenstand
•
Beleidsuitgangspunten
•
Op weg naar een haalbare en een betaalbare ambitie
2. Ecologische doelen
3. Discussie:
•
Beleidsuitgangspunten gebiedsproces
•
Onomkeerbare maatregelen / significante schade
•
Ideeën voor innovatie en synergie.

3.

Thema Stuurinformatie Brabantse Delta
Als vervolg op een eerdere sessie over de gewenste stuurinformatie op het
bestuurlijke niveau is het de bedoeling om in deze sessie te komen tot een
beperkte set van bestuurlijke (outcome gerichte) indicatoren die vanaf 2007
gehanteerd kan worden waarmee een (jaarlijks) voortschrijdend inzicht
ontstaat op de geselecteerde aspecten. Daarnaast zal via de
managementletters over een beperkte selectie van bestuurlijk relevante
indicatoren met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering worden
gerapporteerd.
Het doel van deze (vervolg)sessie is te komen tot concrete afspraken over
de vanaf 2007 te hanteren stuurinformatie voor het bestuur met
bijbehorende frequentie en plaats en wijze van rapporteren.
Besloten: Het DB vindt dit thema een interessant traject om verder
te verkennen, doet suggesties en kijkt nieuwsgierig uit naar het
vervolg. Alsdan kan ook worden bekeken hoe in deze het AB hierbij
kan worden betrokken. Het gedeelte Maatschappelijk verantwoord
ondernemen wordt als een apart traject opgepakt.

Concerncontroller

DB-vergadering
4.

Besluitenlijst d.d.20 februari 2007
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

5.

Mededelingen
a.
Mededeling verdaging bezwaarschriften
b.
Mondelinge mededeling inzake het aangaan van een nieuwe lening
van € 30.000.000,-c.
Mondelinge mededeling inzake de moeizame grondverwering in
België inzake het Merkske.
Besloten:
•
Mededelingen inzake verdaging voortaan met redenen
omkleden.
•
Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Concernstaf

6.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

7.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Verslag Uniecommissie Internationale Zaken d.d.
24 november 2006.
b. Verslag Uniecommissie Bestuurszaken Communicatie en financiën
d.d. 17 november 2006.
c. Agenda Uniecommissie Bestuurszaken Communicatie en Financiën
d.d. 2 maart 2007.
d. Evaluatie commissiestructuur.
Besloten: de verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.

8.

Manifest “Kwaliteitsimpuls voor het landelijk gebied
Een tiental organisaties actief in het landelijk gebied hebben 28 februari j.l.
het manifest “kwaliteitsimpuls voor het landelijk gebied” ondertekend. Het
is een oproep aan alle politieke partijen in Brabant die deelnemen aan de
provinciale statenverkiezingen.
Besloten: het DB neemt kennis van het manifest “kwaliteitsimpuls
voor het landelijk gebied”.

9.

Rondvraag
Enkele DB-data:
Ter herinnering:
•
23 maart 2007 DB excursie met partners
•
11 april 2007 bezoek aan DB van waterschap De Dommel
•
4 oktober 2007 excursie naar Zeeuwse Eilanden.
Chassé gala op 14 april 2007
•
de dijkgraaf zal de burgemeesters van de gemeenten
Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg hiervoor
uitnodigen.
•
De loco-dijkgraaf zal eveneens hierbij aanwezig zijn.
Overleg gebiedsgerichte projecten
Besloten: 4 juni 2007, aanvang 9.00 uur : bijpraat-ochtend DB met
projectmanagers.

10.

Sluiting om 12.17 uur
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Dijkgraaf

Sectorhoofd
W&W en Plannen
& Projecten.

