
Waterschap

'Brsbontse telta

Besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van 1O

december 2OL9
Aanwezig: C.l,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 en A.M.W.l.H. Merks

Opening

09.OO-O9.30 uur Rondje langs de velden

09.30-10.15 uur Themabehandeling
'Sturen en verantwoorden'
Het directieteam schuift hierbij aan.

1

2

3

Zaaknr.
Kenmerk

4.1

4.2

4.3

82924
85645

Nota's ter besluitvorming AB

Kredietaanvraag voorbereiding Noordrand Midden
Het waterschap heeft een trekkende rol op zich genomen voor het project NRM. Het gaat
daarbij om natuurontwikkeling (realisatie NatuurNetwerk Brabant, NNB) in combinatie met het
hydrologisch herstel van de natte natuurparel. In juli 2018 zijn de samenwerkende partijen
(waterschap, Staatsbosbeheer en provincie) hiervoor een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan. Het betreft in wezen een herstart van het project
Omwille van de voortgang van het project is nu (aanvullend) krediet nodig, Met deze nota
wordt het AB gevraagd om middelen beschikbaar te stellen, zodat de noodzakelijke
voorbereidingen t.b.v. de uitvoering getroffen kunnen worden. Zodra er een nauwkeuriger en
betrouwbaarder beeld is van de uitvoeringskosten, worden de daarvoor benodigde middelen
aangevraagd
Besloten; (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december 2O19):
Het algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van € 2.60O.OOO,- ten
behoeve van de verdere voorbereiding van project NRM.

Aangepaste beleidsdocumenten Buitengewoon Doen met ingang van 2O2O
Met ingang van 2020 wordt de organisatieverandering Buitengewoon Doen doorgevoerd. Dit
leidt in een aantal gevallen tot gewijzigde verantwoordelijkheden en mandaten, Om met
ingang van 2020 rechtmatig te kunnen handelen binnen de nieuwe organisatie, is het
noodzakelijk om voor 1 januari relevante beleidsdocumenten opnieuw vast te stellen conform
de nieuwe benamingen en mandaten. Dit betreft een beleidsarme aanpassing, mogelijk worden
in een latere fase van Buitengewoon Doen nog inhoudelijke aanpassingen voorgesteld, Het
algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het aangepaste treasurystatuut en de
daarin opgenomen bevoegdheden, de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie en het
besluit mandatering Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie.
Beslotenl(Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december 2O19) Het
algemeen bestuur stemt met ingangsdatum I januari 2O2O in met:
1. het treasurystatuut en de daarin opgenomen bevoegdheden;
2. de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie;
3. het besluit mandatering Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie.

Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet EVZ boomkikker Gilze en Rijen in verband
met sanering bodemverontreiniging
In het kader van de omgevingsvergunning is veldonderzoek uitgevoerd naar niet gesprongen
explosieven en archeologie, Bij dat onderzoek is op een aantal locaties asbest op en net onder
het maaiveld aangetroffen. Tevens zijn in een voormalige bomkrater enkele vaten met een
teerachtige substantie aangetroffen. Op basis van een nader onderzoek naar de dumpingen is
geconcludeerd dat op een 2-tal locaties sprake is van ernstige bodemverontreiniging, waarbij
de interventiewaarde overschreden wordt. Bodemverontreiniging met teerproducten lijkt
beperkt; niet bekend is of onder de vaten sprake is van een verontreiniging. Maatregelen zijn -
gelet op de risico's m.b.t. de volksgezondheid en bodem- en grondwaterverontreiniging-
noodzakelijk.
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Besloten: De nota wordt aangehouden en komt in een volgden DB terug.

Nota's ter besluitvorming DB

Beheerplan BGT
Op 16 december 2011 hebben de waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van
Waterschappen ingestemd met de wet BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). In de
wet BGT (aangenomen op 4 juli 2013 door de Tweede Kamer) staat dat de gemeenten,
waterschappen, provincies, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Prorail
en RWS als bronhouder de BGT moeten vervaardigen voor 31 december 2019, Vanaf 1 januari
2020 dient iedere bronhouder van de BGT het beheer van hun bronhoudersobjecten in het
werkproces opgenomen te hebben. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van
basisregistraties, welke als doel heeft om de hele overheid gebruik te laten maken van
dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland,
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van het beheerplan BGT waterschap
Brabantse Delta.

Vaststellen van het Informatiebeveiligingsbeleid waterschap Brabantse Delta
Vanaf l januari 2020is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht, De BIO
vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Rijk, Gemeenten, Provincies en
Waterschappen. Van BIR, BIR, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk
normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de
internationaal erkende en actuele ISO 27000-normatiek. De Brabantse waterschappen hebben
hiervoor gezamenlijk beleid opgesteld.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met t het voorgestelde
informatiebeveiligingsbeleid.

Greendeal Verduurzaming bedrijventerreinen Kraaiven & Vossenberg
Er is in 2018 een Green Deal gesloten tussen bedrijven op industrieterrein Vossenberg
(Vossenberg Vitaal) en Kraaiven (Kraaiven vitaal), gemeente Tilburg, MOED, Omgevingsdienst,
Provincie en de BOM. Naast energie, circulaire economie is klimaatadaptatie onderdeel van
deze Green Deal. Het waterschap is gevraagd deel te nemen aan de Green Deal als adviseur,
Met het ondertekenen van de Green Deal onderschrijft het waterschap het belang dat alle
partijen die de Green Deal hebben ondertekend hebben op gebied van klimaatadaptatie en
duurzaamheid.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de ondertekening van de Green Deal;
2. de Green Deal te laten ondertekenen door dagelijks bestuurslid Kees de Jong.

Actualisatie regelingen integriteit
Per 1 januari 2020 verandert het wettelijk kader voor integriteit. De Ambtenarenwet 2017 is
dan namelijk van toepassing. Daarnaast is er behoefte om de Gedragscode leesbaarder en
begrijpelijker te maken en een aantal aanpassingen te doen in de meldingsregelingen voor een
vermoeden van een misstand en/of integriteitschending en ongewenste omgangsvormen. Met
de hierbij voorgestelde regelingen rondom integriteit wordt hieraan tegemoet gekomen.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vaststelling van onderstaande
regelingen en opname daarvan in het Personeelshandboek:
1. gedragscode integriteit medewerkers waterschap Brabantse Delta;
2. regeling melden vermoeden misstand enlol integriteitschending;
3. regeling klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen.

Greendeal Verduurzamin g bedrijventerrein Waa lwij k
Waterschap Brabantse Delta is gevraagd de Green Deal mede te onderteken met de partijen
Waalwijk CO2 Vrij, gemeente Waalwijk, Parkmanagement Waalwijk, Omgevingsdienst, BOM en
MOED. Naast energie, circulaire economie is klimaatadaptatie onderdeel van deze Green Deal.
Het waterschap is gevraagd deel te nemen aan de Green Deal als adviseur. Met het
ondertekenen van de Green Deal onderschrijft het waterschap het belang dat alle partijen die
de Green Deal gaan ondertekenen op gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de ondertekening van de Green Deal;
2. de Green Deal te laten ondertekenen door dagelijks bestuurslid Cécile Franssen.
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Versturen brief aan minister Schouten vanuit Landstad De Baronie om maaisel beter
te verwerken binnen de Kleine Kringloop
Waterschap Brabantse Delta voert al een aantal jaren maaisel af via de "Vrijstellingsregeling
plantenresten" (Kleine Kringloop). Dit is vaak maaisel uit watergangen of natuurgebieden. De
ontvangers van dit maaisel zijn agrariërs in de directe omgeving. Een aantal gemeenten binnen
het streeknetwerk Landstad De Baronie wil ook een dergelijke samenwerking op gaan starten
om lokaal de bodemkwaliteit van de landbouwgronden te kunnen verbeteren met dit maaisel.
Daarnaast is het doel om te besparen op CO2 uitstoot en transportkosten. Het maaisel uit de
natuurgebieden en bermen kan onkruidzaden bevatten wat niet wenselijk is op de agrarische
percelen, Dit is de reden dat de agrariers het maaisel voordat ze het gaan toepassen op hun
perceel willen composteren of fermenteren. Sinds l januari 2079 zijn de regels van de van de
Vrijstellingsregeling Plantenresten aangepast. In de toelichting is expliciet opgenomen dat het
niet is toegestaan om het afgevoerde maaisel in te zetten voor compostering of
fermentatieproces. Streeknetwerk Landstad De Baronie waar naast waterschap Brabantse
Delta en 7 gemeenten ook de terreinbeherende organisaties bij aangesloten zijn wil hier graag
verandering in aanbrengen en wil dat het maaisel ook mag worden ingezet voor compostering
en fermentatie op het eigen bedrijf zodat invulling gegeven kan worden aan
kringlooplandbouw. Het aanvoeren van extra organische stof aan de bodem kan er voor zorgen
dat de bodem extra water en meststoffen kan vasthouden wat ten goede komt van de
waterkwaliteit in het gebied.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het versturen van de brief mede namens het waterschap vanuit het streeknetwerk
Landstad de Baronie aan minister Schouten om maaisel vanuit de Kleine Kringloop
ook in te zetten voor compostering en fermentatie op eigen bedrijf;
2. het machtigen van DB-lid Hans Peter Verroen. als vertegenwoordiger vanuit het
waterschap in het streeknetwerk Landstad de Baronie, voor het ondertekenen van de
brief.

Privacybeleid waterschap Brabantse Delta
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist dat het waterschap
maatregelen treft waarmee gewaarborgd en aangetoond wordt dat het waterschap voldoet aan
de vereisten van de AVG. Het privacybeleid is één van de maatregelen waarmee aangetoond
wordt dat aan de vereisten van de AVG is voldaan.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het privacybeleid.

Partner worden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Het belang van het herstel van biodiversiteit wordt door het algemeen bestuur onderschreven,
Deelname aan het Deltaplan past bij de wijze waarop het waterschap nu al haar taken uitvoert
en biedt kansen voor kennisdeling, samenwerking en biodiversiteitsherstel.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. deelname als partner aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel;
2. financiële ondersteuning van € 1.50O,- per jaar;
3. ondertekening van het Deltaplan door de heer Verroen;
4. inzet op succesfactor 5 Gebiedsgerichte samenwerking uit het Deltaplan, door het
onderhoud van het watersysteem en de waterkeringen nog meer te richten op
ecologische winst, en dit ook actief uit te dragen naar alle aannemers en
grondeigenaren die onderhoud aan watergangen uitvoeren.

Participatie en leren
Waterschap Brabantse Delta heeft deelgenomen aan een onderzoek van Berenschot naar het
lerend vermogen van overheidsorganisaties in participatieve processen. In het eindrapport
(Verstandig verder met participatie) concludeert Berenschot dat het waterschap zich in zijn
beleidsdocumenten over participatie profileert als een lerende organisatie, In de drie
onderzochte praktijkvoorbeelden (waarde uit bedrijfsafvalwater reststromen Cloetta,
restauratie Keensluis en verbetering regionale keringen) is er vooral sprake van individueel en
collectief ervaringsleren. Er is nog weinig sprake van systemat¡sch collectief leren waarbij
opgedane ervaringen breder worden gedeeld binnen de organisatie, met het algemeen bestuur
en met betrokken partners. En waarbij lessen expliciet worden gemaakt en vertaald naar
wenselijke veranderingen in bedrijfsprocessen. Dit is een conclusie die volgens Berenschot
opgaat voor alle aan het onderzoek deelnemende overheidsorganisaties, De conclusies en
aanbevelingen worden opgenomen in een document met participatie-ervaringen van
waterschap Brabantse Delta. Het'ervaringendocument' dient ter inspiratie voor het te
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ontwikkelen waterschapsprogramma lSamen Werken' (voor Buiten Gewoon Doen).
Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. neemt kennis van de observaties en aanbevelingen van het Berenschot onderzoek
'Verstandig verder met participat¡e';
2. wisselt ervaringen omtrent leren in/van participatieve processen u¡t en geeft zo
nodig aanvullende aandachtspunten mee aan de organisat¡e voor lopende en
toekomstige participatieve proiecten en gebiedsprocessen.
3. stemt in met opname van de observaties en aanbevelingen van Berenschot (samen
met de bevindingen van andere interne evaluaties) in een 'ervaringendocument
participatie'dat in het eerste kwartaal van 2O20 met het bestuur zal worden
gedeeld;
4. zendt hierover een mededeling naar het algemeen bestuur van 18 december 2019.

Ondertekening Samenwerkingovereenkomst WSBD en Provincie Noord Brabant -
Realisatie Natuurnetwerk Brabant (NNB) 2O2O-2O22 - Vastlegging afspraken le
periode 2O2O-2O22
Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, dat
natuurgebieden beter met elkaar en het omliggende gebied moet verbinden, Om te komen tot
een realisatie van deze gebieden is de provincie Noord-Brabant een samenwerking aangegaan
met 6 manifestpartners (waterschap de Dommel, waterschap Aa en Maas, waterschap
Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap).
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst "Samenwerkingsovereenkomst waterschap Brabantse
Delta / provincie Noord-Brabant - Realisatie Natuurnetwerk Brabant (NNB) periode
2O2O - 2022" door portefeuillehouder H.P. Verroen.

Ontwerp projectplan inrichting Weimeren fase I
Het project NRM behelst natuurontwikkeling in combinatie met het hydrologisch herstel en het
verbeteren van de kering in deelgebied Weimeren. Het waterschap werkt daarbij samen met
Staatsbosbeheer en provincie; die samenwerking is vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is afgesproken dat Staatsbosbeheer
verantwoordelijk is voor deelgebied Weimeren. Het waterschap draagt financieel bij aan de
inrichting vanwege het hydrologisch herstel. Het nu voorliggende ontwerp projectplan betreft
een nadere uitwerking van de inrichtingsmaatregelen voor het oostelijk deel van Weimeren.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ontwerp projectplan waterwet
"Inrichtingsmaatregelen Natuurontwikkeling Weimeren, fase 1" en geeft het
ontwerp projectplan en daarmee ook het MER vrij voor de inspraak.

Uitvoeringskrediet voor Realiseren vispassages Molenbeek in Roosendaal
In het beheergebied van waterschap Brabantse Delta bestaan verschillende knelpunten voor
vismigratie door barrières die in de loop der tijd zijn neergezet. Deze barrières/kunstwerken
hebben doorgaans een waterhuishoudkundige functie, om het waterpeil te kunnen reguleren,
zoals stuwen en gemalen. De maatregelen om dit mogelijk te maken bestaan uit beheers- en
inrichtingsmaatregelen als de aanleg van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstel
en vispassages. Onderhavig project richt zich op het vispasseerbaar maken van resterende 3
barrières in de Molenbeek, zodat deze waterloop tot aan de Vlaamse grens optrekbaar is voor
vissen
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet van €1.530.0OO voor het project Realiseren vispassages
Molenbeek Roosendaal onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van een
subsidie door de provincie Noord-Brabant van minimaal 5oo/o.

Kredietaanvraag project herstel NNP en beekherstel Vloeiweide, Breda
Het natuurgebied "Vloeiweide" maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en is
tevens aangewezen als Natte Natuurparel (NNP). Het beekje "De Bijloop" l¡gt ¡n het
natuurgebied, Het natuurgebied is verdroogd; een deel ervan is in particuliere handen en nog
niet als natuur ingericht. De Bijloop is aangeduid als KRW-lichaam; de huidige inrichting
voldoet niet aan de KRW-vereisten, Waterschap en Brabants Landschap werken samen bij de
natuurrealisatie, het hydrologisch herstel en het beekherstel. Brabants Landschap spant zich in
om de gronden beschikbaar te krijgen voor natuurinrichting. Het waterschap heeft de
projectleiding; vanuit die hoedanigheid zal een projectplan Waterwet opgesteld worden, waarin
de inrichtingsmaatregelen uitgewerkt worden. De samenwerking tussen beide partijen wordt

-4-



5.14

5.15

5.18

6

uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. In deze nota wordt het AB gevraagd om het
benodigde krediet beschikbaar te stellen,
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van € 77O.OOO,-
voor het project herstel NNP en beekherstel Vloeiweide, Breda.

Vaststellen van het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2O2O-2O24,
Samen beter!
Het WH beleidsplan 2020-2024 volgt het Toezicht en Handhavingsbeleid 2015-2019 op en
bevat het beleidskader voor alle taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) van waterschap Brabantse Delta. Het betreft uitvoeringsbeleid en dient door
het dagelijks bestuur vastgesteld te worden. Ten opzichte van het vorige beleidsplan is

vergunningverlening toegevoegd. Dit beleidsplan vormt de basis voor de jaarlijkse P&C cyclus
en de jaarprogramma's.
Besloten: Het dagelijks bestuurl
l. stelt het beleidsplan 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2O2O'2024' Samen
beter!'vast;
2. informeert het algemeen bestuur door middel van een mededeling.

Handhavings- uitvoeringsprogramma (HUP)
Het \/TH beleidsplan 2020-2024 is het kader voor de uitvoering van toezicht en handhaving en
vormt de basis voor het jaarlijks op te stellen handhavings- uitvoeringsprogramma (HUP) van
toezicht en handhaving (T&H). Met het HUP 2020 beschrijft het waterschap hoe toezicht en
handhaving wordt ingezet in 2020 en met welke middelen.
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt:
1. het handhavings- uitvoeringsprogramma (HUP) vast;
2. informeert het algemeen bestuur van 19 januari 2020 met een mededeling.

Aanpassen mandaat- en aanwijzingsbesluiten aan Buiten gewoon doen
Met ingang van 1 januari 2020 is de formele start van de organisatieverandering Buiten
Gewoon Doen. Door deze organisatieverandering dienen de diverse mandaat- en
aanwijzingsbesluiten opnieuw te worden vastgesteld, aangepast aan de nieuwe functies.
Gebeurt dit niet voor l januari 202O, dan liggen alle bevoegdheden vanaf die datum deels bij
de dijkgraaf en deels bij de secretaris-directeur, Uitgangspunt van Buiten Gewoon Doen is de
bevoegdheden zo laag mogelijk leggen als verantwoord is. Dit is vertaald in de verschillende
mandaatbesluiten door bevoegdheden met name bij de teammanagers neer te leggen en waar
mogelijk op het niveau van medewerkers.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vaststelling van de volgende
besluiten:
l. Primaire mandaat- en volmachtverlening waterschap Brabantse Delta 2O2O.
2. Besluit vervanging secretar¡s-directeu r waterschap Bra bantse Delta.
3. Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar waterschap Brabantse Delta 2O2O.
4. Besluit mandatering oninbaar verklaren privaatrechtel¡ike vorderingen en
publiekrechtelijke geldschulden waterschap Brabantse Delta 2O2O.
5. Besluit aanwijzing toezichthouders proces Onderhouden waterschap Brabantse
Delta.
6. Besluit aanwijzing toezichthouders proces Vergunningen, Toezicht & Handhaving
waterschap Brabantse Delta.
7. Besluit intrekking Instructies budgetbeheer en bewaking 20O8

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de volgende besluiten:
1. Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap
Brabantse Delta 2O2O.
2. Besluit ondermandater¡ng door de secretaris-directeur waterschap Brabantse
Delta 2O2O.
3. Mandaatbesluit heffingsambtenaar waterschap Brabantse Delta.
4. Mandaatbesluit invorderingsambtenaar waterschap Braba ntse Delta.

Mededelingen

Toelichting op discrepantie zuiveringsheffing
Besloten:(Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december 2O19) het
algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan,
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7.7

I
8.1

8.2

Stand van zaken procedures gaswinning
Besloten: (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december 2019) het
algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Evaluatie Droogte 2019
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de evaluatie Droogte 2O19 voor kennisgeving
aan.

Ingekomen stukken

4e Voortgangsrapportage STUW GS/NBWB
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan.

Brief bewonerscomité Rietveen, B¡ezenveen, Hoog Zand in de Haagse Beemden
'Verzoek Leggerwijziging'
Besloten:

. (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van t8 december 2O19) Het
algemeen bestuur neemt de brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

. Het DB stemt in met het antwoord aan de fracties PvdA, Water Natuurlijk en
Natuurterreinen over de opvolging motie knelpunten SODO.

Vragen fractie PvdA 'Zeker zijn - Veiligheid bij asbest' en DB-reactie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vragen voor kennisgeving aan en stemt in
met de DB-reactie.

Ingekomen brieven inzake loodvrij vissen en DB-reactie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brieven voor kennisgeving aan en stemt in
met de DB-reacties.

Vragen de heer Van der Kallen over waterbeheer Markiezaatsweg en De Ligne
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vragen voor kennisgeving aan en stemt in
met de DB-reactie.

Brief Gomité Markkant 'Voorkeursalternatieven voor de dijkverbetering in Terheijden'
en DB-reactie
Besloten: (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december 2019) het
algemeen bestuur neemt de brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

Reflectie werkconferentie 3 december 2019 & hoe nu verder?
Beslotenr Het dagelijks bestuur stemt in met de brief en de bijlage.

Bespreking externe vertegenwoordiging

Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur van 1O december 2O19
Besloten:

. Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting provincie Noord-Brabant: allen gaan
behalve Theo Schots.

. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie NWB Bank: Theo Schots gaat.

. Waterschap De Dommel & Het Geheim van Brainport presentereni
Bestuurdersdag Waterschappen 12 maart 2O2O= Kees de Jong, Hans Peter
Verroen, Niels Mureau en Theo Schots gaan.

Annotatie Ledenvergadering Unie van Waterschappen
Beslotenr het dagelijks bestuur stemt in met de annotatie voor de Ledenvergadering
van de UvW van 13 december 2O19.

Thema onderwerpen DB en AB 4 december 2019
Besloten:

. Het thema-DB van 17 december'19 gaat door.

. Gelet op de actualiteit wordt het thema-AB van 15 januari 2019 gewijd aan
Volkerak Zoommeer Zoet / Zout.

. De AB-thema's worden in 2O2O ingedeeld aan de hand van de ontwikkeling
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van de strateg¡sche agenda.

Besluitenlijst dagelijks bestuur L2, Lg en 26 november 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van Lzt L9 en 26 november
2O19 vast en neemt de actielijst van 26 november 2O19 voor kennisgeving aan.

Vergadering algemeen bestuur

Actie- en toezeggingenlijst vergadering algemeen bestuur 4 december 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de actie- en toezeggingenlijst voor
kennisgeving aan.

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 3 en 4 december 2O19

Concept agenda vergadering algemeen bestuur 18 december 2019
Besloten: gehoord de agendacommissie komt de AB-agenda er als volgt uit te zien:

. Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet EVZ boomkikker Gilze en Rijen in
verband met sanering bodemverontreiniging schuift door naar een volgend AB

. Vaststellen Nota Voorkeursalternatief van de gemeente Drimmelen als
hoofdpunt.

. Kredietaanvraag voorbereiding Noordrand Midden als hoofdpunt
r Aanvraag aanvullend krediet Bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma

2019 als hoofdpunt.
. Aangepaste beleidsdocumenten Buitengewoon Doen met ingang van 202O als

hamerstuk.
. Financieel normenkader 2019 en Masterplan VIC 2O19 als hamerstuk.
. Partiële herziening peilbesluiten 2019 fase 2 als hamerstuk.

Rondvraag

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 7 januari 2020

De dijkgraaf De secretaris-d
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