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Besluitenl-ist dageliiks bestr¡ur 2O augustus 2Ol9
Aarnwezþ: C"J"G,M. de Vet, C.A-M. de Jong, fl.P. Venroen" C.C"F" Mur€au" C"B"M"E" Franssen, A"F.M"
Meulerman en A"M"WJ"H" lMerl<s
Afwezþ rrnet kennisgwing: Th.J"J,M" Schots

Opcrrirg

O9,OO-O9"3O uur "Rondc lang¡ dc vcldcn"

O9.3O-1O,15 uur ürcnra bchandcling
oPrograrnma aanpak stikstof (
tot 't tcr bc¡l¡¡itvorming AB

1,t Ya¡t¡tclling Proicctplan Watcrwct EVZK:aggcloop (Bcrgcn op Zoom)

Bc¡ldcn (voorgcrtcld bælr¡it ¡an hct algcmccn bc¡b¡ur van 1! ¡cptcmbcr
20t9lt Hcû algcnrccn bc¡t¡¡sr ¡tcmt in mct dc va¡t¡tclling van hcû
profccþlan, yaarna bclanghcbbcndcn ¡cdurcndc 6 wckcn dc mogcliikhcid
hcbbcn om GGn fuilac,J in tc dicncn.

4.2 Écrúc u$ziging Vcrordcning dcc.cnlralc politickc ambtrdra¡arç an cxtcrnc
commi¡ciclcdcn watcr¡chap Brabentcc Dclt¡

Bc¡lotcn (voorgcrtcld bc¡luit aan hct algcmccn b:¡tuur yan 11 rcp,tembcr
2O19): Hct algcmccn bç¡tuur ¡tcnrt in mct de' Ecr¡te wiiziglng
Vcrordcn in g rechtspo¡itic dcccntra le politicke a m bt¡d ragerl cn extcrnc
commi¡¡iclcdcn water¡chap Brabantsc Ðcltt', dic inhoudt dat¡
- dc bc¡luitvormcndc bcvocgdhcid ovcr dc vcrgocding van ophidingckoctcn
aan AB-leden biJ de diJkgraaf wordt belegd in plaatc van biJ het dageliJks
bc¡tuuri
- ccn usrtaricf wordt vartgectcld voor wannccr ecn cxtern lid van de Rkc
zclî ondcrzock¡wcrkzaamhcdcn uitvocÉ,

5 Hota'¡ tcr besluitvorming DB

5.1 f ntenticovereenkom¡t proJect aanpak KerkvaaÉse Haven
Bc¡lotcn: Hct dagclijks bcstuur stcmt in mct dc inhoud van dc
intenticovcrccnkomst project aanpak Kcrkvaaltsc Havcn en met het
mandatçrcn van de ondcrtckcning van de intcntieoverccnkomst door dc
portefcuillchoudcr mcvrouw G. Fran¡en.

5,2 Inzet extra budget voor blauw diensten voor 2O2O-2O21
Bc¡lotcn: l{ct dagcliJk¡ bc¡tuur ¡temt in mct dc inzet van Gxtra budget voor
blauwe dlensten ter groottc van € l2O.OOO'- per Jaar voor de perlode 2O2O-
292tt waarvan dc hclft door hct watcrschap wordt bijgcdragcn cn dc
andsre hclft vanuit POP3 wordt gefinancicrd,

5.3 Vrijgeven van de Nota Beoordeling KansriJkc Altcrnatlevcn van dc
gemeentc Drlmmelen ten bchoeve van consultatie mct de omgeving
Besloten¡ Het dagelfiks bestuur stemt ln met de vrlJgave van de Nota
Bcoordoling KansriJkc AltcrnatiÊv€n van de gemcente Drimmelen tcn
bchoeve van consultatie met de omgeving,
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5.5

5.6

Bcrlür: Hct degclafi¡ bcfirur rtÐ¡t ¡n mct
L ft¡¡cncntHEr 2Ol9-3 cn hct hi.:rin opgcnqncrr ycrr¡drtc
¡ct¡i¡rrsL.4
2" hct¡gtcndcæn um m¡n¡gçnrcndcfür 2019-3 ¡l¡ rncücdcNfurg ror hcrt
elgæËr bc¡Urui ren 11 ¡cËcnbcr 2o.l;9.

X¡cücte¡nrn¡g rdi¡enen cncnglcnatfale bcdriif¡gcbouüen
Bcdür¡ HGf d.gcliik¡ bcrü¡ur tbmt in mct hct bcúö¡be¡r ¡üdlcn van
ccn imtc&ingd¡¡cdicü van € 3OO.OOO,- voor hct ontriLkdcn ran ccn plan
ven eanpak voa hct rcali¡crcn üì.n Gncrgicnartr¡l,c bcdrÍjfrgÉoüüGn ãr
hct pleæar ran zofincpanclcn op hct dak van hct Hof,yan Souvþnc.

Dccln¡:nc een lcoo:lprojcct aqu¡üprnr¡c Brcd.
Bc¡ildcn¡ flct d.gcüik¡ bc¡brur ¡tcrrt in mcß
1.. dcclnqning aen hct fcoonp,rojcct Aqsafücrnric Brcde;
2. naófiging aan gcrnccrrtc BrÇde om ¡b pcnvocrdcr van dit protcct op tG
üedcn;
3. indlcning van dit pÍojGct ¡rtncn mct dc prtncm bii Ttlt ab piloþrojcct
voor dc ¡r¡bddicn¡nyr.lg in hct k*J van hct lilnf;Pí.
4.Gomrnr¡niocrcn mct gGmccntc trcda óú.ri'i naa¡t pcnvocrdcr
proj cctcicgcneer ziJ n.
S.Thcma-DB otgnniccrcn wcr equedrcrmic.

Uitnodigingcn aan hct rLgcliik¡ bc¡lr¡ur vcrgadcrlng
8cdúcn:

1" Uihodi¡ing llijccnkornctencrgic cn innovdcz alzqgcl,rt doo:
bc¡tr¡ur¡¡cc râesiaat.

2, Uíhodiging baining Oog in Oog met dc Bcryoner¡ DBlid H,P, Vcrroen
gaat ranncr dc training doorgaat,

3. Uitnodiging bijccnkom¡t circslair opdrac.htgcvcrrchap; DB-lid ticl¡
ilureau gaaL

4. Uitnodiging Staatrbocbchccr 12O iaarz DB-lid H,P. Vcrrocn gaat,
5. Ulhodiging ¡f¡cheid burgemeecter Jacquec )llede:er, Roo¡endaal;

Loø-diikgraaf lliel¡ frlureau ga.t.
6. lfitnod-ging ondcftckcning yan dc SamcnwcrkingroyGrGcnkom¡t Van

Gogh llationaal Park: DB-l¡d Céclle Franrccn gaat
7. Uitnodiging yan dc DG Yúatcs en Bodcm van hct mini¡teric

IIIV ¡takcholdcrsbiJccnkom¡t Drinkwatc s I W ateskwialitcit; dc
dilkgraaî en DB-lid Kce¡ de Jong gaan,

8. Uitnodiging bcctuurdcrrbiJcenkomct Omgevingswct ¡ DBlid Qé,cilc
Francccn gaat.

9. Uitnodiging symposium waterkring rekenkamedunctie biJ
urater¡chappen : DB-lid Thco Schot¡ yragen, Uitnodiging ook
door¡turen naar AB,

l{cdcdelingen

Rcsultaten interbc¡tuurlijk toezicht 2O18

Bcsloten (voorgesteld bc¡luit aan het algemeen bestuur van 11 ocptcmber
2019): Het algcmcen bcstuur neemt de mcdcdeling voor kcnnisgcving aan.

Terugmelding herstructurering 5 leningen
Besloten¡ Het dagelijks be¡tuur ncemt de mcdcdcling voor kcnnirgcving
aan.

fngckomen stukken

Schriftelijkc vragen van dc fracties Water NatuurllJk cn l{atuurtcrreinen
'Raad van State-uitspraak i,r.t. het Programma Aanpak Stik¡tof'
Besloten:
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Rondvraag

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 3
Het dagelijks bestuur,
De af De secretarís-di

c. G.M. de Vet dr

. llct degcliJk¡ bcciluur ncerrrt dc sdrriltcl[¡ke vrlagcn yan de fracties
U# t*rurliikcn t¡ürurërrcincn voor kcnnisgeuing ¡an cn sfrernt
in mct dc DE rscËa.

¡ llctAl zel rordcn gri'nformccrd op ll septembcr 2Ol9 ovcr deac
protlcm*¡cls

. DB-lid H.P. Ycrrocn is po¡ücfis¡itcroudcr.

lrncf,ft*tic On¡ fatcr/Uataùrced 'fnfonnaüevc¡zoel¡ oyç blauralg' mcfr
DHc¡dic
Ecrlohn: Hct d.gdi¡ks bcå¡ur ncenrt dc bricf, van dc lhactie Ons
Wær/fahrbrccd voor kcnnisgcying aan c¡r s,tenr in mct dc DB-rcactie

Bccluitcnlijct vcqndcring dagcli¡ks besü¡ur 9 juli 2O19
Bc¡loücn: HGt dagcli¡ks bcsü¡ur shft dc bæluitenlijsficrr yan 9 juli 2019
yd.

Act¡cl¡jst vargadcring dagdiik¡ bcshrur 9 juli 2O19
Bccloten: Hct dagcl¡jks besü¡ur stelt de.ctlel¡jft vergadering dageliiks
bcrfi¡ur 9 juli 2O19 vast

Voorbcspnckcn eþemecn bcctusr 1I september 2O19

Actic- cn toczcggingcnliist vcrgadering algcmecn bcstuur 1O juli 2O19
8ælden: Hct dagclijks besü¡ur necnrt dc actic- en toczcggingcnliict
vcrgndcring elgcmccn bcsü¡ur 1O juli 2O19 yoor kcnnicgeving aan.

Conccptagenda algcmeen bd¡ur l.l scptcmbcr 2019 tieuwc Stijl
Bcslohn:

. PAli-problematiek wordt tocgeryoegd aan agenda,

. Hct dagclijks besü¡ur rtelt ook gclct op hct advie¡ van de
agendacommissic, dc conoefi agenda vaet.

Voon¡tel therna avonden en koctshuisnromcnten 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel thcma ayonden
en koetshuisnromcnten 2O19.

Strategisch lunchgesprek
"Waterketen"
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