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Besluitenlijst d.d. 8 januari 2008
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Thema
Professionalisering Handhaving Keur
De presentatie is bedoeld om uit te leggen wat de professionalisering
van de keurhandhaving inhoudt, waarvoor het noodzakelijk is, wat het
het waterschap oplevert en langs welke weg te komen tot een
professioneel keurhandhavingsproces. Het verhaal is informatief van
aard zodat in later stadium besluiten met begrip van zaken kunnen
worden genomen.
Besloten:
•
Bestuurlijke besluitvorming dient aan de voorkant van
het proces plaats te vinden;
•
Het is belangrijk in het verdere ontwerp van de aanpak
van de professionalisering meer vanuit de buitenwereld
te redeneren;
•
Het is goed te onderscheiden tussen het proces van
professionalisering en de inhoudelijke prioriteiten en
accenten.

Handhaving

3.

Thema
Samenwerking belastingen
Besloten:
Belastingen
•
Brabantse Delta zet krachtiger en versneld in op verticale
samenwerking met de gemeenten in West-Brabant (bij
voorkeur gezamenlijk belastingkantoor per 1 januari
2010).
•
Het samenwerkingsoverleg met de West-Brabantse
gemeenten dient in 2008 zicht te geven op de
mogelijkheden tot verticale samenwerking.
•
Parallel hieraan houdt Brabantse Delta de horizontale
samenwerking met de waterschappen Aa en Maas en De
Dommel open en verkent deze samenwerkingsvariant
(voor zover nodig) verder.
•
Brabantse Delta kiest niet voor een gemeenschappelijk
belastingkantoor met het Waterschapsbedrijf Limburg.
•
In 2009 maakt het dagelijks bestuur van Brabantse Delta
een definitieve keuze voor de verticale dan wel
horizontale samenwerking, dan wel - indien dat op dat
moment mogelijk lijkt - voor een combinatie van verticale
én horizontale samenwerking binnen Brabant als
optimale samenwerkingsvariant.

4.

Besluitenlijst d.d. 18 december 2007
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

5.

Mededelingen
a. Beslissing op Bezwaarschrift Heestermans
b. Beheer Oude Maasje
Besloten:
• Inzake het Oude Maasje nagaan hoe het
kwaliteitsbaggeren zich verhoudt met de KRW.
• Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan.

6.

Ingekomen stukken
a. Brief Nederlandse Waterschapsbank N.V. ‘de honerering
van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank
N.V.’
b. Brief aannemersbedrijf Van Wijlen Cultuurtechniek B.V.
(inclusief antwoordbrief)
c. Brieven provincies Noord-Brabant en Zeeland ‘wijziging
Waterschapswet, herziening waterschapsreglementen’
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.

7.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
Er zijn geen vergaderstukken vanuit de bestuurlijke gremia.

7a

Offerte inzake rechtmatigheidsonderzoek
Besloten: Akkoord met enkele redactionele aanpasingen.

8.

Concerncontroller

Rondvraag
Invullen tijdlijsten
Besloten: Nu er genoeg informatie is verzameld en er duidelijk
inzicht is in de tijdsbesteding van de DB-leden, hoeven de
betreffende lijsten dit jaar niet meer te worden ingevuld.

9.

SBO Beleid

Sluiting om 11:41 uur
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