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Besluitenlijst d.d. 17 april 2007
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 3 april 2007
Besloten:
•
het DB stelt de besluitenlijst vast.
•
Inzake gedifferentieerd onderhoud: persberichten ook
aan het Brabants Dagblad.
•
Het DB verzoekt voorts om een notitie over het
gedifferentieerd onderhoud aan niet-leggerwaterlopen in
relatie tot de schouw.

3.

Mededelingen
a. Overdiepse polder
Besloten: Het DB is van mening dat het waterschap zich in deze
moet opwerpen als gegadigde voor de concrete uitvoering en
voor de uitvoering van de schaderegelingen mits het financiële
aspect goed is geregeld.
b. Evaluatie 2006 beheer & onderhoud IBA’s
Besloten: Ook mededelen aan het AB van 27 juni 2007.

W&W regio Midden
Sectorhoofd W&W

MT

Bouwzaken

c.
d.
e.

Communicatie rond belastingaanslag
Beantwoording vragen bezwaarschrift van Van Puijfelik
Onderzoek brede samenwerking waterschapslaboratoria Zuid &
West Nederland
f. Maeslantkering
Besloten: Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving
aan.
4.

Ingekomen stukken
a. Brief Brabantse Milieufederatie; de Baten Boven Water
Besloten: antwoord brief zenden aan BMF waarin relatie wordt
gelegd met maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat de
positieve punten uit het pamflet zullen worden meegenomen in
de eventueel nog op te stellen maatschappelijke kostenbatenanalyses.

Concernstaf

b.

5.

6.

Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; uitspraak
Reconstructieplan Beerze-Reusel.
Besloten: Het DB verzoekt om een adviesnota over exacte
consequenties van de in de brief genoemde rechterlijke
uitspraak voor het waterschap.

SBO Beleid

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
Besloten: Aan de DB-leden toezenden het rapport van Grondmij
over het Mark/Vlietstelsel.

Plannen & Projecten

Regiocommissies
Er zijn geen verslagen ontvangen.

Nota’s ter besluitvorming voor het DB
7.

Vermindering administratieve lasten/meet- en rapportageverplichtingen
Bij Wvo-vergunningen kan het waterschap de administratieve lasten
voor bedrijven terugdringen door het zoveel mogelijk beperken van
meet- en rapportageverplichtingen in de Wvo-vergunningen. De afdeling
vergunningen verwacht hiermee voor de groep industriële Wvobedrijven een lastenverlichting van 50% te behalen.
Besloten: het DB stemt in met:
Vergunningen
•
Bedrijven geen meet- en rapportageverplichtingen meer
voorschrijven in Wvo-vergunningen, met uitzondering
van bedrijven die vallen onder IPPC-richtlijn, E-PRTRverordening en MJV-verplichting;
•
Voor de rapportage van vrachten van de resterende
verplichtingen de frequentie van de uit te voeren
metingen verlagen, voor zover dit Europees mogelijk is.

8.

Commissie regeling vertrouwenspersoon en integriteit
Betreft het formaliseren van de commissie die is voorgeschreven in de
regeling Vertrouwenspersoon en daaruit volgend in het Integriteitbeleid,
zoals die zijn opgenomen in de Lokale arbeidsvoorwaardenregelingen
waterschap Brabantse Delta.
Besloten: het dagelijks bestuur benoemt mevrouw M. Romme als P&O
aangewezen lid namens het bestuur in de Commissie regeling
vertrouwenspersoon en integriteit. Daarnaast neemt het
dagelijks bestuur kennis van de deelname van de heren Van den
Broek en Van Geel aan deze commissie en besluit tot formele
installatie van de voltallige commissie.

9.

Voortgang OAS
De nadruk van het OAS programma verschuift op dit moment van
beleidsontwikkeling naar uitvoering van concrete OAS-studies. Het
eerste afvalwaterakkoord komt in beeld. Deze rapportage besteedt
aandacht aan de stand van zaken van de projecten. De risico’s en een
aantal aandachtpunten en bijzonderheden die gedurende uitvoering van
de studies naar boven komen worden behandeld. Het belangrijkste
aspect om te kunnen starten met de OAS-studies is de beschikbaarheid
van goede gegevens. Hier wordt veel aandacht aan besteed.
Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan de voortgang van SBO Beleid
het OAS-programma.

10.

Afkoppelsubsidie Baarle Hertog
De gemeente Baarle-Hertog heeft tijdig voor het verstrijken van de
eindtermijn in het kader van de stimuleringregeling “Afkoppelen verhard
oppervlak” subsidie aangevraagd. Alleen omdat de gemeente niet in het
beheersgebied van het waterschap ligt, kan de subsidie niet toegekend
worden. Wel voldoet de gemeente met het afkoppelen geheel aan het
doel van de afkoppelregeling c.q. minder overstorten en minder
belasting van de rwzi met schoon regenwater. Er is in die zin geen
verschil met vergelijkbare aanvragen van andere gemeenten. Om
genoemde redenen is het daarom terecht een bijdrage conform de
“Stimuleringsregeling Afkoppelen” te verlenen aan de gemeente.
Besloten: het DB stemt in met het verlenen van een bijdrage van SBO Beleid
€ 6.817,50 aan Baarle-Hertog voor het afkoppelen van verhard
oppervlak.
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11.

12.

13.

14.

Aanvraag UVK voor vervanging laboratoriuminformatiesysteem PAULA
Betreft de keuze van het vervangende laboratoriuminformatiesysteem
StarLims en beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet.
Besloten: het DB stemt in met de keuze van het nieuwe
laboratoriumsysteem StarLims en het verstrekken van een
opdracht tot levering, installatie, inrichting en het ontwikkelen
van interfaces aan StarLims Netherlands.
Invoering DigiD
Voor overheidsinstellingen die hun klanten elektronische diensten willen
aanbieden, vormt DigiD een welkome hulp. Nu de belastingplichtige zijn
bezwaren tegen de aanslagen waterschapsbelastingen middels een
landelijk ontworpen e-formulier kan indienen is de invoering van DigiD
de volgende stap in het proces naar klantvriendelijkheid.
Besloten: het DB stemt in met de invoering van DigiD.
Gemeentelijk Rioleringsplan Halderberge 2005/2009
Gevraagd wordt om, uitgaande van de gemaakte afspraken over de
lange termijn maatregelen, een positief advies af te geven over het
gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2009 van de gemeente Halderberge.
Besloten:
•
Het DB stemt in met het Gemeentelijk Rioleringsplan
2005-2009 van de gemeente Halderberge.
•
Typefout in brief herstellen.

SBO Lab & ICT

Heffingen

W&W regio midden

WOB-verzoek Van den Berg
Besluiten of hangende het bezwaarschrift van de heer Van den Berg
tegen het besluit op zijn Wob-verzoek een nieuw besluit wordt genomen
(waarmee aan zijn verzoek wordt tegemoet gekomen) of de
behandeling van het bezwaarschrift af te wachten.
JZ
Besloten:het DB stemt in met:
het intrekken van het besluit van 8 maart 2007 tot het
doorverwijzen van de heer Van den Berg naar de
gemeente Breda;
een nieuw besluit te nemen inhoudende het in kopie
verstrekken van de gevraagde informatie;
van dit besluit mededeling te doen aan de Commissie
bezwaarschriften.
Nota’s ter besluitvorming voor het AB
Er zijn geen nota’s ter besluitvorming voor het AB.

15.

Nabespreking AB 4 april 2007
Besluitenlijst en aktielijst van 4 april 2007.

16.

Rondvraag
Participatie vrouwen in het arbeidsproces
Besloten: onderwerp voor een thema-DB.
Sociaal-cultureel evenement AB-leden met partners
Besloten: De dijkgraaf zal bij de fractiewoordvoerders nagaan of
hier animo voor is.

17.

Sluiting om 11.40 uur
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DB-lid Dielissen &
concernstaf
dijkgraaf

