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Besluitenlijst d.d. 27 mei 2008
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Thema
OAS stand van zaken, het leer proces
Optimalisatiestudies afvalwatersysteem (OAS).
Er wordt een presentatie over OAS gegeven. Aan de orde komen het
OAS-proces, het afvalwaterakkoord, waar lopen we tegen aan,
leerpunten. Ook de recente ontwikkelingen (NBW II, Wetgeving) die
invloed kunnen hebben op het OAS-proces komen aan de orde.
De overkoepelende notitie over OAS, AWA en Basisinspanning wordt
eveneens voorgelegd.
Deze notitie is in het MT van 22 april 2008 behandeld. De notitie zou in
het DB van 13 mei jongstleden ter kennisname worden aangeboden en
doorgeleid worden aan het AB van juni aanstaande.
De vraag is of de notitie alsnog door kan naar het AB van 25 juni 2008
of dat de notitie aangepast naar het AB van oktober moet?
Verder is er in de organisatie behoefte aan een brede visie op de
waterketen voortbouwend op de ambitienota zuiveringsbeheer. Hiervoor
wordt een voorstel voorbereid voor MT-DB. Hoe staat het DB hierin?
Besloten: Een gewijzigde nota wordt via de gebruikelijke
bestuurlijke route geagendeerd voor het AB van 1 oktober 2008.

3.

SBO Beleid

Thema
Waterbeheerplan
Het MT en DB worden meegenomen in de eerste opzet van het
Waterbeheerplan op internet. Het Waterbeheerplan wordt gevoed met
de resultaten uit de lopende processen. Voor enkele onderwerpen is
echter discussie met MT en DB gewenst:
•
hoe gaan we om met deeluitwerkingen van onder andere
waterkeringen, waterbodembeheer;
•
resultaten IGA's (GGOR en waterberging): aanvullende kaart
regionale toepassing inundatienormen;
•
advies provinciale functiewijzigingen;
•
zuiveringsbeheer wel of niet opnemen in het WBP?
Het resultaat van de thema sessie wordt een (bijgestelde) nota over de
genoemde discussiepunten die aan het DB van 10 juni 2008 ter
besluitvorming wordt voorgelegd.
Besloten: planning opstellen waarbij het AB wordt geïnformeerd
over de hoofdlijnen en het proces van het waterbeheerplan
alvorens het conceptplan ter inspraak wordt gelegd.

SBO Beleid

4.

Thema
Verordeningen art 108 en 109 (organisatie en controle op financiële
administratie)
In artikel 108 en 109 van de Waterschapwet is opgenomen dat het
algemeen bestuur bij verordening de uitgangspunten vaststelt voor
respectievelijk het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer
en voor de inrichting van de financiële organisatie en de (externe)
controle daarop. Door de Unie van Waterschappen is de nieuwe
wetgeving uitgewerkt in een modelverordening. Voordat de verordening
voor het waterschap Brabantse Delta vastgesteld wordt, wordt het
algemeen bestuur in de opiniesessie van 19 juni 2008 verzocht
standpunt in te nemen over een aantal keuzes die in de verordening aan
bod kunnen komen. In het thema DB wordt een korte vooruitblik
gegeven hoe dit in de opiniesessie van het algemeen bestuur kan
worden voorgelegd.
Besloten: in het DB van 10 juni 2008 wordt de conceptFEZ
verordeningen voorgelegd die op 19 juni 2008 in de opiniesessie
worden toegelicht. Na de opiniesessie volgen deze conceptverordeningen de bestuurlijke route naar het AB.

5.

Besluitenlijst d.d. 13 mei 2008
Besloten:
•
wijziging in besluit Agendapunt 4g Ingekomen stukken
Brief stuurgroep waterwegen: de ingediende projecten
worden ter kennis gebracht van het AB.
•
het DB stelt de gewijzigde besluitenlijst vast.

6.

Concernstaf

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

7.

Ingekomen stukken
Brief bestuurlijke experimenten en DB-antwoord
Besloten:
•
Redactionele wijziging in het DB antwoord.
•
Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving
aan.

8.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Agenda voor de Unievergadering waterkeringen d.d. 30
mei 2008 en het verslag van 29 februari 2008.
b. Agenda voor de Unievergadering bestuurszaken,
communicatie en financien d.d. 23 mei 2008 en het
verslag van 7 maart 2008.
c. Agenda voor de Uniecommissie internationale zaken d.d.
23 mei 2008 en het verslag van 7 maart 2008

9.

Kostentoedelingsverordening
Besloten:
•
De dijkgraaf beoordeelt of een eventueel gewijzigd
concept naar aanleiding van de laatst beschikbare cijfers
binnen de marges van de besluitvorming van het DB van
27 mei 2008 blijft alvorens het concept de inspraak in
gaat.
•
Het DB stemt onder voorbehoud (zie hierboven) in met
de concept-kostentoedelingsverordening 2009 en legt
deze ter inspraak.

10.

Bouvigne
Presentatie door de secretaris-directeur
Besloten: Het DB neemt de presentatie voor kennisgeving aan.
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concernstaf

FEZ

11.

Water Wegen
Presentatie door de secretaris-directeur van de gewonnen projecten.
Besloten: het DB neemt de presentatie voor kennisgeving aan en
feliciteert de winnaars.

12.

Rondvraag
Deltadigitaal
Besloten: In een komend DB een voorstel inbrengen ten behoeve RAB
van een experiment digitaal lezen door DB-leden.
Overleg met Fuji
Besloten:
•
DB-lid Dielissen vervangt de dijkgraaf
•
Op 29 mei 2008 vooroverleg plannen.

13.

Sluiting om 13.05 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 10 juni 2008,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom
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