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Besluitenlijst d.d. 9 januari 2007
Agendapunt

Actie door

1.

Opening
Besloten: De DB-excursie op 4 oktober 2007 (hele dag) vindt gewoon DB
doorgang.

2.

Besluitenlijst d.d. 19 december 2006
Besloten:
•
Aan de leden van het DB de datum van de formele ter inzage
legging van het juridisch instrumentarium waterberging
mededelen.
•
Op 5 februari 2007 zullen de dijkgraaf, de secretaris-directeur
en het DB-lid Dielissen met (een afvaardiging van) het DB van
De Dommel praten over actuele kwesties inzake SNB. Naar
een datum voor een gezamelijke bijeenkomst van beide DB’s
wordt nog gezocht.
•
Het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.
4.

5.

Concernstaf
Dijkgraaf, S-D
en A. Dielissen
Concernstaf

Mededelingen
Er zijn geen schriftelijke mededelingen
Ingekomen stukken
Diverse uitnodigingen
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving
aan.
Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Verslag vergadering bestuur NBWB d.d. 26 oktober 2006
b. Verslag vergadering bestuur NBWB + GS d.d. 14 november
2006
c. Verslag vergadering Bestuur NBWB + Brabants bedrijfsleven
d.d. 21 september 2006
d. Verslag vergadering bestuur NBWB + BMF/terreinbeheerders
d.d. 21 september 2006
Besloten:
Naar aanleiding van de verslagen:
•
Nagaan of het voor waterschap Brabantse Delta interessant is
om een contract met DLG te sluiten à la Dommel.
•
Nagaan of de onbezoldigde deelnemers van de
klankbordgroepen een kerstattentie hebben ontvangen.

SBO Beleid
Plannen &
Projecten

Bestuurlijke gesprekken met de voorzitters van de gebieds- en
reconstructiecommissies:
•
Het sectorhoofd W&W zal de ambtelijke voorbereiding van
deze gesprekken coördineren.

Sectorhoofd
W&W

Symposium op Nijenrode:
•
Uitnodiging langs DB-leden laten gaan.

Concernstaf

Informatie-avond Noordrand Midden op 18 januari 2007:
•
DB-lid A. Dielissen zal DB-lid Oonincx vervangen.

A. Dielissen

6.

7.

8.

Voorbereiding art. 3 Waterschapswet-overleg
Op 22 januari 2007 zullen GS met Brabantse Delta spreken over de komende
reglementswijziging (het art. 3 overleg). Op 21 december jl. is binnen de
NBWB overeenstemming bereikt inzake de bestuurlijke vragen die in het
artikel 3-overleg aan de orde komen.
Besloten: het DB stemt in met de afspraken gemaakt in de NBWBvergadering van 21 december 2006 inzake de bestuurlijke vragen
voor het artikel 3-overleg op 18 januari 2007. Het DB stemt er voorts
mee in:
- in het overleg in te brengen dat Brabantse Delta opteert voor een
AB van 30 zetels en 9 geborgde zetels;
- in het overleg in te brengen dat Brabantse Delta bij 9 geborgde
zetels opteert voor 4-4-1 (bedrijfsgebouwd - agrariërs & overig natuurterreinbeheerders).
- in het overleg in te brengen dat Brabantse Delta niet opteert voor
kiesdistricten;
- in het overleg in te brengen dat Brabantse Delta opteert voor een
DB van maximaal 4 personen (exclusief voorzitter en secretaris).
- na afloop van het overleg het AB inlichten over de resultaten van
het artikel 3-overleg. Zonodig het AB weer consulteren mocht GS
sterk afwijkend besluiten.
Toekomst laboratorium (Adviesnota aan het AB)
Het al of niet hebben van een laboratoriumfunctie, de invulling daarvan in de
vorm van zelf doen of uitbesteden alsmede mogelijke schaalvergroting en de
huisvesting van het laboratorium voor de komende jaren, worden tegen het
licht gehouden.
Besloten: De adviesnota aan het AB wordt door het DB gevolgd
evenwel onder aanvulling van een aantal opmerkingen.
Concept agenda extra AB-vergadering 26 januari 2007
Besloten: het DB stemt in met de concept agenda voor het extra AB
op 26 januari 2007.

9.

Rondvraag

10.

Sluiting om 11.40 uur

-2-

Concernstaf

Sectorhoofd
SBO
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