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Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 23 oktober 2007
Agendapunt 2

Nummer : *07I002683*
Barcode : *07I002683*

Besluitenlijst d.d. 9 oktober 2007
Agendapunt
1.
2.

Actie door
Opening

Thema:
Samen Sterk voor Gezond Water
Voorkeursvariant maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water in
het deelgebied Brabant West .

3.

Thema:
Voorbeschouwing begroting 2008
Highlights beleidsontwikkelingen en speerpunten 2008;
Lasten- en tariefsontwikkelingen in relatie tot
bestuursprogramma en voorjaarsnota 2007 en in opmaat naar
voorjaarsnota 2008.
Doel:
Conceptbegroting 2008 is reeds onderweg naar DB 2310-07;
Inzage in high lights en relatie met voorjaarsnota 2007
en bestuursprogramma.
Besloten:
•
Het DB verzoekt het MT na te gaan op welke
begrotingsposten additioneel bezuinigd kan worden.

4.

Thema:
Implementatie Waterschapswet
Inzicht in de belangrijkste wijzigingen en de impact van de nieuwe
waterschapswet op het waterschap. Bedoeling is om van gedachte te
wisselen over de grondhouding die het waterschap moet aannemen bij
de implementatieaanpak. Daarnaast staat de vraag centraal op welke
wijze actieve betrokkenheid van het bestuur bij positie- en
beleidsbepaling wordt georganiseerd.
Besloten: het aansturingsmodel van dit project ter
besluitvorming voorleggen aan het DB van 23 oktober 2007.

5.

6.

MT

Besluitenlijst d.d. 18 september 2007
Besloten:
•
In agendapunt 11 (Stuwen Bovenmark) besluit
aanpassen.
•
In agendapunt 19a (Inrichtingsplan Noordpolder van
Ossendrecht) besluit aanpassen in die zin dat
waterberging en juridische aspecten daarvan opnieuw
worden herbezien wanneer hierover zienswijzen worden
ingediend.
•
het DB stelt de gewijzigde besluitenlijst vast.
Nabespreking AB 3 oktober 2007
De concept besluitenlijst en de actielijst zijn bijgevoegd.

Concernstaf

Concernstaf

7.

Mededelingen
Uitspraak Breda inzake het beroep van Brabants Landschap tegen de
aanslag waterschapsbelastingen 2004.
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

9.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Verslag Uniecommissie Internationale Zaken
b. Verslag Uniecommissie Bestuurszaken Communicatie en
Financiën (BCF).

10.

Regiocommissies
Er zijn geen verslagen ontvangen van de regiocommissies.

11.

Rondvraag
Brief AB-lid Van der Burg inzake onkostenvergoeding
Besloten: Brief en DB-reactie agenderen voor DB van 23 oktober
2007.

12.

Concernstaf

DB-heissessie 2008
Besloten: nagaan of deze verzet kan worden.

Concernstaf

Knelpuntenanalyse
Besloten: stand van zaken melden in DB 23 oktober 2007

Sectorhoofd W&W
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