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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 21 januart 2O2O
Aanwezig: C.i.G.M. de Vet, Th.l.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 I.C. Bierkens

Opening

O9.OO-O9.3O uur Rondje langs de velden
Mondeling

09.30-10.15 uur Thema behandeling

4 Nota's ter besluitvorming AB

Vaststelli ng eerste wijzigi ng belastingverorden i ng watersysteemheffi ng
2lJ20
Op 4 december 2019 heeft het algemeen bestuur de belastingverordeningen
vastgesteld voor het komende jaar, waarin de nieuwe belastingtarieven zijn
opgenomen. Abusievelijk is het tarief voor verharde openbare wegen door een
afrondingsfout te hoog op genomen in de belastingverordening watersysteembeheer
2020. Het tarief voor verharde openbare wegen wordt gewijzigd van € 308,87 naar
€ 308,85 per hectare (4OOo/o van € 61,77 per hectare).

Besloten: (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 januari
2O2O)z Het algemeen bestuur stemt in met de eerste wijziging van
verordening watersysteemheffing waterschap Brabantse Delta 2O2O.

4.L

4.2 Aansluiten werkgeversvereniging en 7e wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Op 1 januari 2O2O is de Wet normalisering rechtsposítie ambtenaren (Wnra) in
werking getreden. De Wnra heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regelingen
die zelf personeel in dienst hebben. Tot nu toe is de BWB via een
aansluitovereenkomst aangesloten bij de VNG en is de CAR/UWO van
toepassing op de medewerkers. Deze mogelijkheid is vanaf 1 januari 2020 vervallen
De VNG heeft een werkgeversvereniging opgericht voor gemeenschappelijke
regel i n gen, genaa md Werkgeversveren i g i ng Sa menwerkende Gemeentel ij ke
Organisaties. Met dit voorstel wordt het voor gemeenschappelijke regeling
ook mogelijk om zich aan te sluiten bij de werkgeversvereniging

Besloten: (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 januari
2O2O): Het algemeen bestuur:
1. verleent toestemming aan het dagelijks bestuur om in te stemmen met
de 7e wijziging Gemeenschappelijke Regeling BWB;
2. heeft geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het
bestuur van de BWB ten aanzien van de door hen voorgenomen besluit tot
aansluiting bij de werkgeversvereniging Samenwerken Gemeentelijke
organisaties.

4.3 Fractievergoeding
De werkgroep Bestuurlijke Ontwikkeling heeft een voorstel ontwikkeld voor het
toekennen van een jaarlijkse vergoeding aan de fracties van het algemeen bestuur
Uit een rondvraag langs de fracties bleek hier behoefte aan te zijn. Het voorstel
wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Na twee jaar
wordt de verordening geëvalueerd.

Besloten: (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 januari
2O2O): Het algemeen bestuur stemt in met de Verordening
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Fractievergoeding waterschap Brabantse Delta overeenkomstig
bijgevoegde conceptverorden i ng.

Nota's ter besluitvorming DB

Aanpak beweiding grootvee op de kering

Besluit: Het dagelijks bestuur houdt de nota aan voor besluitvorming in de
vergadering van het dagelijks bestuur van 4 februari 2O2O.

Regionale energiestrategie (RES)
De contouren van de concept RES voor West Brabant zijn gereed. Voor het
waterschap zijn er geen breekpunten: Er zijn geen zaken die conflicteren kunnen
zijn met onze waterbelangen en er zijn voldoende haakjes om juist kansen te
benutten voor combinatie met klimaatadaptat¡e en productie van
biogas en participatie in windprojecten. De stuurgroep heeft besloten om het
concept eerst voor te leggen ter consultatie aan de raden (en ons AB). Medio maart
wordt de input verwerkt tot een concept RES die ter eerste besluitvorming bij de
openbare besturen wordt geagendeerd, voordat deze naar het Rijk wordt
toegezonden op 1 juni. De procedure voor finale besluitvorming is voorzien vanaf
november 2020 tot maart 2O2t.In de tussenliggende periode van begin 2020 tot
het najaar van 2020 wordt nog gewerkt aan diverse verdiepende onderzoeken die
ook in de contourennotitie vermeld staan. De concept REKS van Hart van Brabant
komt eind februari beschikbaar. Voorgesteld wordt om beide RESsen ter consultatie
aan ons AB te agenderen in de commissie watersystemen van 6 maart 2020.

Besluit: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het agenderen van de consultatie over concept RES West Brabant en de
concept REKS van Hart van Brabant voor de commissie watersystemen van
6 maart en de besluitvorming van de concept RES en REKS in het AB van 2O
mei te agenderen, via het DB van 28 april;
2. hiertoe voorafgaand aan de commissievergadering een met de
portefeuillehouders van de RES en REKS een brief aan het AB te formuleren
met de procedure en de concept reactie, die de concept reacties te
formuleren en die ter bespreking voor te leggen aan de commissie
watersystemen,

Extra budget akkerranden
Het waterschap maakt het mogelijk om in de vorm van blauwe diensten
akkerranden langs waterlopen aan te leggen en te beheren. Deze regeling loopt via
het stelsel van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) en wordt in West-
Brabant uitgevoerd door het collectief Agrarisch Natuurbeheer. De helft van de
kosten in deze regeling worden vergoed vanuit de EU (POP3). Inmiddels zijn er circa
950 kilometer akkerranden in West-Brabant aangelegd. Er is momenteel meer
animo dan dat er budget beschikbaar is. Er staat nog voor ongeveer 40 hectare
akkerranden op de wachtlijst. Om deze in 2O2O en 202I deel te laten nemen zijn de
kosten 40.000 euro per jaar. De kosten komen daarbij wel in zijn geheel
bij het waterschap te liggen aangezien het EU-budget uitgeput is.

Besluit: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van €
4O.OOO,- per jaar voor de jaren 2O2O en 2O21 aan het collectief Agrarisch
Natuurbeheer West-Brabant om zodoende de aanvragen voor
akkerrandenbeheer op de wachtlijst alsnog te kunnen honoreren.

Mededelingen

Evaluatie wijziging werkwijze externe advisering nadeelcompensatie
Besloten: (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 januari
2O2O)= Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Aanpak nader uit te werken voorkeursalternatieven van de gemeente
Drimmelen
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Besloten na redactionele aanpassingen: (Voorgesteld besluit aan het
algemeen bestuur van 29 januari 2O2O)= Het algemeen bestuur neemt de
mededeling voor kennisgeving aan.

Voorbereiden op de Omgevingswet
Besloten: (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 januari
2O2O)= Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Position paper Chemie pack met betrekking tot jaarrekening 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan,

Terugmelding aantrekken leningen periode juli - december 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.

Ingekomen stukken

Vragen fract¡e PvdA 'Gevolgen vuurwerk voor water en natuur'
Besloten (na redactionele wijziging): Voorgesteld besluit aan het algemeen
bestuur van 29 januari 2O2O: Het algemeen bestuur neemt de brieven voor
kennisgeving aan.

Bestuurl ij ke en technische reactie reken kamercom missie integraal werken
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de bestuurlijke en technische reactie
rekenkamercommissie integraal werken voor kennisgeving aan.

Vragen fractie Partij voor de Dieren over'De oprukkende bever'
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 29 januari
2O2O= Het algemeen bestuur neemt de brieven voor kennisgeving aan.

Bespreki ng externe vertegenwoordigi ng
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodigingen voor kennisgeving
aan en stemt af wie er heen gaat.

- DB lid Franssen is aanwezig bij het Symposium "Het belang van oral
history bij de bewustwording van nu" op zaterdag 1 februari 2O2O
bij het Waternoodsmuseum;

- DB lid Mureau is aanwezig bij de Waterschapsdag "Ontdek de meest
moderne watefabriek in Nederland" op 6 februari 2O2O in Arnhem;

- DB leden Mureau, De Jong, Franssen en Schots zijn aanwezig bij de
Waterschapsdag van de Unie van Waterschap in Den Haag op 16
maart 2O2O.

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 7 januari 2O2O
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst en de actielijst van 7
januari 2O2O vast.

Algemeen Bestuur

Terugblik Thema AB 15 januari 2O2O
Mondeling

Vergadering algemeen bestuur 29 januari 2O2O
Mondeling

Actie- en toezeggingenlijst algemeen bestuur

Thema onderwerpen DB en AB

Rondvraag
Mondeling

Sluiting
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van ari 2O20,

af de secretaris-dire r

M. de Vet n
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