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Besluitenlijst dagelijks bestuur 15 oktober 2Ol9
Aanwezig: C.l.G.M. de Vet, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, Th.J.J.M. Schots, C.B.M,E
Franssen, A.F.M. Meuleman en A.M.W.J.H. Merks.

1 Opening

2 Nota's te besluitvorming AB

2.L Kadernota 2O2O-2O29
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de Kadernota 2O2O-2O29 en biedt deze
aan aan het algemeen bestuur.

2.2 Vacatu re voorzitter rekenkamercommissie
Op 1 maart 2020 eindigt de benoemingsperiode van de huidige voorzitter van de
rekenkamercommissie. In deze adviesnota wordt een voorstel gedaan voor de profielschets
van de nieuwe voorzitter en de bijbehorende sollicitatieprocedure. Belangrijke onderdelen van
het functieprofiel zijn: gevoel hebben voor de communicatie tussen de rekenkamercommissie
en het algemeen- en dagelijks bestuur, aantoonbare ervaring met het begeleiden of uitvoeren
van onderzoeken en aantoonbare ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Voorgesteld
wordt om twee leden vanuit het algemeen bestuur zitting te laten nemen in de
sollicitatiecom m issie.
(Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 23 oktober 2O19): Het algemeen
bestuur stemt in met:
1. profielschets voorzitter rekenkamercommissie;
2. sollicitatieprocedure;
3. het benoemen van twee leden uit het algemeen bestuur voor zitting in de
soll icitatiecommissie.

3 Nota's ter besluitvorming DB

Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen
Hoeven-Dorp en Etten-Industrie en vergroten bedrijfszekerheid rioolgemaal Etten-
Leur
Met de ketenpartners gemeente Etten-Leur en Halderberge zijn in afvalwaterakkoorden de
verwerkingscapaciteit van de rioolgemalen Etten-Industrie en Hoeven-Dorp vastgelegd. Om te
voldoen aan deze bindende afspraken moet de pompcapaciteit van beiden rioolgemalen
vergroot worden. Van rioolgemaal Hoeven-Dorp dient eveneens de 1,2 km lange
rioolpersleiding te worden vervangen om de capaciteitsvergroting technisch mogelijk maken.
Gelijktijdig met de capaciteitsvergroting worden voorgenoemde rioolgemalen integraal
gerenoveerd.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. rioolgemaal Hoeven-Dorp en Etten-Industrie te renoveren en uit te breiden in
capaciteit;
2. rioolgemaal Etten-Leur technisch aan te passen om de bedrijfszekerheid te
vergroten;
3. hiervoor € 4.15O.OOO,- uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

3.1

3.2 Weerstandsvermogen 2019
In het eerste kwartaal 2019 is een risicoanalyse uitgevoerd naar de belangrijkste risico's voor
het waterschap en de bijbehorende kans van optreden, impact en trendontwikkeling. De
uitkomsten zijn afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Daarbij wordt meerjarig
gestuurd op de afgesproken norm van 1,2 (voldoende) voor het weerstandsvermogen
(verhouding weerstandscapaciteit versus risico's). Resultaat: Ten opzichte van vorig jaar wordt
de risicoportefeuille in totaliteit hetzelfde ingeschat. Het niveau is gelijk gebleven op EUR 3,47
miljoen. Dit valt te verklaren door een ongewijzigd risicoportefeuille. Een evaluatie van de
risicoportefeuille heeft niet geresulteerd in een gewijzigd risicoprofiel voor 2019. De risico's zijn
in zowel kans als impact gelijk gebleven in 2019 ten opzichte van 2018. Voor alle taken en het
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totaal geldt dat het weerstandsvermogen boven de gestelde norm van 1,2 blijft.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de uitkomsten van het rapport
Weerstandsvermogen 2019.

Aangaan van Alliantie met Treeport Zundert
Het waterschap is benaderd door Treeport Zundert om een alliantieverklaring te ondertekenen
met het waterschap. Beide partijen werken de laatste jaren al intensief samen op het gebied
van waterkwaliteit en waterkwantiteit. Met name het afgelopen jaar tijdens en en in de nasleep
van de droogte van 2018 is intensief samengewerkt om te komen tot een eenduidige
boodschap richting de boomteeltsector. Treeport heeft inmiddels al met een aantal partijen een
alliantieverklaring getekend waaronder de Rabobank, ROC West-Brabant, RWB en de
gemeente Zundert. Treeport ziet de alliantiepartners "buitenstaanders met een prikkelende
mening". Het waterschap ziet Treeport als belangrijke gesprekspartner binnen de
boomkwekerijsector. In de alliantieverklaring is veel aandacht voor de economische groei van
de sector. Voor het waterschap is het van belang om aan tafel te zitten met deze sector om de
balans te bewaren tussen economische groei van de sector en de waterbelangen in het gebied.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het aangaan van een alliantie met Treeport Zundert waarbij de opmerkingen van
het dagelijks bestuur over vrijblijvendheid en omgeving zijn verwerkt;
2. het machtigen van DB-lid de heer C.A.M. de Jong om de alliantieverklaring te
tekenen.

Aanvraag uitvoeringskrediet project'aanpassen diverse objecten aan standaard
functioneel (telemetrie) ontwerp voor watersystemen' (pr.nr. 8OO576)
Dit project levert een flinke bijdrage aan het leveren van een veilig en betrouwbaar telemetrie
systeem bij een 26-tal objecten. De realisatie van de vervangingsmaatregelen met betrekking
tot de telemetrie waarborgt de bedrijfszekerheid om objecten op afstand te monitoren en
besturen, en de informatievoorziening aan de Verkeerstoren. De vervangingsmaatregelen
dragen hierdoor bij aan de kerntaken droge voeten, voldoende water en calamiteitenzorg.
Vanuit het bedrijfswaardenmodel wordt een risicoreductie gecreëerd op kosten (voorkomen
van inundatie), compliance (voldoen aan de peilbesluiten), waterkwantiteit (beheersen van
voldoende water), waterkwaliteit en milieu (voorkomen van droogte) en imago (voorkomen
van overlast).
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1, de uitvoering van de vervangingsmaatregelen telemetrie;
2. stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 99O.OOO,-.

Brief BZK over openbaarmaken neveninkomsten leden dagelijks bestuur
In haar brief van 25 september 2019 stelt de Minister vanBZK dat leden van het dagelijks
bestuur verplicht zijn hun inkomsten uit nevenfuncties openbaar te maken. Deze brief stuurt zij
naar het DB en naar het AB. De Waterschapswet stelt openbaarmaking van inkomsten uit
nevenfuncties alleen verplicht als het gaat om DB-leden die hun functie full time uitoefenen.
Voorgesteld wordt dan ook dat dit aan de minister zal worden bericht met afschrift aan het AB.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de conceptreactie aan de Minister van BZK in antwoord op haar brief van 25
september 2OL9, waarin ook wordt aangegeven dat het dagelijks bestuur principieel
ervan uitgaat dat hun hoofdberoep niet wordt gezien als een nevenfunctie met
bijbehorende neveninkomsten;
2. het agenderen van de brief van de minister, het antwoord van het DB en de brief
van Unie van Waterschappen van 4 oktober 2O19 als ingekomen stuk voor het
algemeen bestuur van 23 oktober 2019.

Mededelingen

Veiligheidsoordeel dijktraject 34-2
Besloten:
De mededeling wordt geagendeerd voor het AB van 2O november 2019.
(Na de vergadering bleek dat dit met het oog op de actualiteit niet handig is. Na hierover het
dagelijks bestuur te hebben geïnformeerd, is alsnog besloten de mededeling te agenderen voor
23 oktober 2019).

Voortgang duurzame renovatie rwzi Nieuw-Vossemeer4.2
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Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Ingekomen stukken

RKC 'Openstaande vraag over duurzaamheid'
Besloten: (advies aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur van 23 oktober
2019 neemt de brief voor kennisgeving aan.

Brief STOWA 'Vacature bestuur STOWA'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief van STOWA voor
kennisgeving aan.

Brief Van der Kallen situatie Drongelens kanaal
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de brieven van de heer Van der
Kallen en stemt in met het conceptantwoord.

Brief waterschap Aa en Maas aan de Unie van Waterschappen 'Motie vervang
milieubelastende analyse-methoden'
Besloten:

. Het dagelijks bestuur onderschrijft de lijn van de motie en zal dit aan
Waterschap Aa en Maas berichten.

. (advies aan het algemeen bestuur) het algemeen bestuur neemt de brief en
de DB-reactie voor kennisgeving aan.

Bespreking externe vertegenwoordiging
Besloten:

1. Bestuurlijke meeting 'Omgaan met extreem weer in Brabant'(uitnodiging
namens Paul de Beer): Niels Mureau en Cécile Franssen. Zie ook actielijst.

2. Uitnodiging ledenvergadering Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks
Bestuurders van Waterschappen (VBDW): ieder DB-l¡d bepaalt voor zich zelf
of men hieraan wil deelnemen.

3. Uitnodiging MOlO-bijeenkomst: afzeggen door secretariaat.
4. Uitnodiging Wethoudersconferentie: ieder DB-l¡d bepaalt voor zichzelf of men

hieraan wil deelnemen.
5. Uitnodiging aftrap kennis en innovatieagenda: Cécile Franssen en de

dijkgraaf.

Besluitenlijsten en actielijst dagelijks bestuur 1 oktober 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten en actielijst van 1 oktober
2O19 vast.

Vergadering algemeen bestuur

Afsprakenlijst werkbezoek 8 oktober 2O19 waterschap Scheldestromen en Brabantse
Delta
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de afsprakenlijst. Deze afspraken
worden in de algemene actielijst dagelijks bestuur opgenomen.

Agenda vergadering algemeen bestuur 23 oktober 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de agenda voor het algemeen bestuur van 23
oktober 2019 voor kennisgeving aan.

Vanuit het DB volgt nog een nazending richting het AB. Mededelingen en ingekomen
stukken worden nog toegevoegd op de bijlage aan het AB van 23 oktober 2019.

Thema onderwerpen DB en AB
Besloten:

. Het dagelijks bestuur stemt in met de thema onderwerpen DB en AB voor de
komende periode.

¡ DB-vergaderingen
Iedere week komt het DB bijeen. De bedoeling is de dinsdagmiddagen niet vol te
stoppen met interne zaken van het Waterschap. Deze dinsdagmiddagen worden
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gevuld met strateg¡sche themabijeenkomsten en werkbezoeken etc..
Grotere strategische thema's moeten goed aan bod komen onder leiding van een
DB-l¡d en niet vanuit de ambtelijke organisatie.
Op de besluitvormende vergaderdinsdag van 9OO - 12.OO uur wel nog
presentat¡es van de ambtelijke organisat¡e. Beginnen met het eigen halfuurtje,
daarna een ambtelijke presentatie drie kwartier tot maximaal één uur en
vervolgens de nota's en mededelingen. Einde DB-vergadering om 12.OO uur. Geen
strategische lunchbijeenkomst meer.

Bestuursagenda 2O2O
Besloten:

¡ Toeveogen datum AB-excursie 2O2O.
. Het dagelijks bestuur neemt de bestuursagenda 2O2O voor kennisgeving aan

en plaatst deze op de bijlage voor het algemeen bestuur van 23 oktober 2O2O.

Rondvraag
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