
 
 
 

Besluitenlijst daglijks bestuur 24 maart 2020 
Omschrijving: Zoom-vergadering 
Deelnemers aan de Zoom-vergadering: C.J.G.M. de Vet, Th.J.J.M Schots, C.B.M.E. Franssen, C.A.M. de Jong, 
H.P.Verroen, C.C.F. Mureau, A.F.M. Meuleman, I.C. Bierkens en A.M.W.J.H. Merks 
 

Zaaknr. : 276479 
Kenmerk : 276924 
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Opening 
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Actualiteit 
Besloten: voor kennisgeving aangenomen. 
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Doorkijk periode tot en met 1 juni 2020 

Digitalisering AB en DB 
Besloten: de portefeuillehouder en de secretaris-directeur worden gevraagd de digitalisering 
van het AB en DB op zowel kortere als langere termijn op te pakken. 
 
Vraag Veiligheidsregio over inzet capaciteit handhaving 

Besloten: de secretaris-directeur zal beoordelen wat haalbaar is en hierover de 
Veiligheidsregio berichten. 
 
Proces AB-vergaderingen 
Besloten: De afzonderlijke AB-vergaderingen worden in ieder gepubliceerd op de 
website en in Ibabs gezet. Van vergadering tot vergadering zal beoordeeld worden of 
en hoe deze doorgang kan vinden. 

 
Bespreekpunten en thema’s 
Besloten: 

• Een lijst inbrengen in de DB-vergadering van 31 maart 2020 over mogelijk te 

bespreken thema’s en onderwerpen voor elke DB-vergadering. 
• DB 31 maart presentatie over regionale keringen. 
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Urgente besluitvorming  
 
AB- en DB-besluiten 
Besloten: de secretaris-directeur wordt verzocht in de DB-vergadering van 31 maart 
2020 een overzicht in te brengen van AB- en DB-besluiten tot en met juni 2020. 
Daarbij ook aangeven consequenties uitstel. 
 

Waterbeheerprogramma en Kadernota 
Besloten: De secretaris-directeur wordt verzocht in de DB-vergadering van 31 maart 
2020 scenario’s in te brengen over het proces van voorbereiding en besluitvorming 
Waterbeheerprogramma en Kadernota. 
 
Ondernemers die getroffen worden door maatregelen tegen het coronavirus 

Besloten: Waterschap Brabantse Delta levert een bijdrage om ondernemers te helpen 

tijdens de coronacrisis. De belangrijkste maatregel is het uitstellen van de betaling 
van de waterschapsbelasting.  
Dat betekent dat voor alle bedrijven uit Midden- en West-Brabant een 
'coulancetermijn' is ingesteld. Alle aanslagen die aan bedrijven zijn opgelegd krijgen 
uitstel van betaling tot 30 juni 2020. Hierdoor hoopt het waterschap het voor 
bedrijven iets makkelijker te maken in deze lastige tijden.  

Daarnaast probeert het waterschap alle goedgekeurde facturen van bedrijven (ruim) 
voor de vervaldatum te betalen. Zo krijgen ondernemers sneller hun geld  
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Bespreekstuk onderzoek vergoeding AB-leden 
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Besloten: het dagelijks bestuur vindt bespreking van dit onderwerp door de Unie van 
Waterschappen ongelukkig en verzoekt de dijkgraaf dit in te brengen in de 
Ledenvergadering van 27 maart 2020. 
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Urgente inkomende stukken 

Niet aan de orde. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 maart 2020. 
 

De dijkgraaf                                                    De secretaris-directeur 

     

drs. C.J.G.M. de Vet                                         dr. A.F.M. Meuleman 

 


