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Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 12 juni 2007
Agendapunt 2

Nummer : *07I001475*
Barcode : *07I001475*

Besluitenlijst d.d. 29 mei 2007
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Thema Strategische verkenning
Het dagelijks bestuur heeft op 21 november 2006 ingestemd met het
uitvoeren van een Strategische Verkenning.
Hiermee is het startschot gegeven voor een traject van een jaar
(januari 2007-januari 2008) waarin twaalf medewerkers, het
kernteam genoemd, nadenken over de veranderende omgeving
waarin het waterschap zich bevindt: wat biedt de toekomst en hoe
kunnen wij daarop anticiperen?
In het thema-DB worden de eerste resultaten gepresenteerd. Aan de
hand van deze resultaten wordt een discussie gevoerd.

3.

Thema Ambitienota Zuiveringsbeheer
Op 5 september 2006 is het Zuiveringsbeheer als thema behandeld in
het dagelijks bestuur. Naar aanleiding van deze behandeling is
besloten een Ambitienotitie Zuiveringsbeheer op te stellen. Een
interne werkgroep heeft de voorbereidingen en de aanzet voor deze
Ambitienotitie ter hand genomen. Op basis van een
toekomstverkenning is de visie voor het Zuiveringsbeheer uitgewerkt,
zijn de speerpunten benoemd en zijn de ambitieniveaus geformuleerd.
In deze themabehandeling zullen de bevindingen worden
gerapporteerd en zullen keuzevragen worden voorgelegd.
Besloten: De presentatie zal, met toevoeging van een
ZB
hoofdstuk maatregelenpakket inclusief planning, worden
omgebouwd naar een goed te lezen adviesnota. Deze
adviesnota zal vervolgens via het DB en een thema-AB worden
voorgelegd aan het AB.

4.

Besluitenlijst d.d. 15 mei 2007
Besloten:
•
het DB stelt de besluitenlijst vast.
•
Agendapunt 9 (Educatiebeleid): in de nog te
ontwikkelen voorstellen dient ook acht te worden
geslagen op de landelijke ontwikkelingen in deze (o.a.
van de Unie van Waterschappen).

5.

6.

Mededelingen
a. Resultaten Europese aanbesteding maaibestekken
Besloten:
•
Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
•
Nagaan of er reacties zijn binnengekomen op de
informatiebrief.
•
Nagaan of de website op dit punt makkelijk
toegankelijk is.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

Communicatie

Plannen & Projecten

7.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Verslag en agenda Uniecommissie waterkeringen
b. Verslag en agenda Uniecommissie bestuurszaken,
communicatie en financien
c. Verslag en agenda Uniecommissie internationale
zaken

8.

Verordening Bijzonder Georganiseerd Overleg (Adviesnota voor het
AB)
In de AB van 27 juni 2007 neemt het algemeen bestuur een besluit
over het samenvoegen van de laboratoria van de waterschappen
Brabantse Delta en Hollandse Delta. Als men tot samenvoeging besluit
is het efficiënt om zaken als het plaatsingstraject, het sociaal statuut
en de lokale regelingen met de vakbonden te kunnen bespreken in
een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) (in plaats van twee
afzonderlijke Commissies voor Georganiseerd Overleg). Voorwaarde
voor formeel overleg in een BGO is het vaststellen van bijgevoegde
Verordening BGO.
P&O
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het
AB stelt de Verordening Bijzonder Georganiseerd Overleg vast.

9.

Voordracht werkgeversleden BGO met plaatsvervangers aan het AB
Besloten: Het AB-lid Schots, met als plaatsvervanger het AB-lid P&O / concernstaf
Bruurs, en het AB-lid Slenders, met als plaatsvervanger het
AB-lid Jochems, worden door het DB aan het AB ter benoeming
voorgedragen om zitting te nemen in het BGO.

10.

Rondvraag
Er was niets voor de rondvraag.

11.

Sluiting om 12.35 uur
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