Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 19 december 2017 (inclusief alle in I-babs
openstaande acties).
Actiepuntenlijst Algemeen Bestuur bijgewerkt voor AB-vergadering van 6 februari 2018
Actiepunt
Verantwoordelijke
Deadline
1. Terugkoppeling over bestede subsidies
Oegema, H.
01-05-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 2-5-2017, 03.D Aanpassen Algemene Subsidieregeling WDODelta

Status

Toelichting
Mevrouw Doornbos wenst een toezegging van het DB dat er een terugkoppeling komt over de resultaten
van deze algemene subsidieregeling WDODelta en bij voorkeur ook een opschaling van de best practice.
De heer Oegema zegt toe dat er een schriftelijke terugkoppeling volgt in het algemeen bestuur over de
bestede subsidie en de concrete resultaten.

Stavaza januari 2018: er zijn nog twee aanvragen over 2017 in behandeling. Nadat deze zijn afgerond kan
een totaaloverzicht worden gemaakt en een voorstel voor het vervolg. Planning is maart/april 2018.
2. Extra eisen over het gebruik van
Oegema, H.
30-06-2018
gewasbeschermingsmiddelen
Agendapunt
Algemeen Bestuur 2-5-2017, 06 Ingekomen stukken en mededelingen
Toelichting
De heer Brandsma van de fractie Water Natuurlijk kan zich niet vinden in het door het dagelijks bestuur
gestelde standpunt om bij overeenkomsten tot het in gebruik geven van agrarische grond geen extra
eisen te stellen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De heer Brandsma ziet dit
onderwerp graag geagendeerd in één van de volgende bestuursvergaderingen gekoppeld aan de verdere
uitwerking van het beheer en onderhoudsplan. In de algemeen bestuursvergadering van 31 oktober
2017 heeft de heer van den Berg dit onderwerp opnieuw aangekaart. De voorzitter zegt toe dat dit
onderwerp voor de zomer 2018 terugkomt bij het algemeen bestuur.
Stand van zaken januari 2018: Een voorstel wordt medio 2018 verwacht.
3. Nieuw contract accountant
Odink, K.H.

01-12-2017

Agendapunt
Algemeen Bestuur 27-6-2017, 03.A Jaarrekening 2016
Toelichting
Portefeuillehouder Odink zegt toe dat een voorstel volgt 2e helft dit jaar over verlenging dan wel nieuw
contract voor een accountant .
Stavaza 24/1/2018
Auditcommissie heeft advies uitgebracht en is via DB naar AB van 6 februari 2018. Dit kan van de
actielijst worden afgevoerd.

4. Stadsdijken Zwolle
Agendapunt

Jong, H. de

01-04-2018

Algemeen Bestuur 26-9-2017, 03.A Besluit Voorkeursalternatief (VKA) Stadsdijken Zwolle
Toelichting
Tijdsplan toesturen aan AB voor plan van aanpak klimaatadaptieve mogelijkheden voor buitendijkse
bedrijven.
Stavaza januari 2018: een tijdpad wordt 1e kwartaal 2018 verwacht
5. Fusiemonitor 2018
Dijk, Herman
Agendapunt
Algemeen Bestuur 26-9-2017, 03.D Fusiemonitor 2018

30-06-2018

Toelichting
Plan van aanpak externe commissie fusiemonitor 2018 voorleggen aan het AB
Stavaza 24/1. Bezig met samenstelling (externe) commissie. Vanuit fractie bedrijven wordt nog een naam
aangeleverd. De commissie wordt eerdaags uitgenodigd bijeen te komen. Inschatting is dat een PVA in
2e kwartaal volgt.
6. Participatiewet in kader van Duurzaam DOEN
Jong, H. de
01-02-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 31-10-2017, 03.D Uitvoeringsstrategie duurzaamDOEN
Toelichting
De fracties VVD, PvdA en Water Natuurlijk pleiten ervoor dat het onderwerp participatiewet uitgebreid
wordt besproken in een Delta bijeenkomst.
De heer de Jong zegt toe dat dit onderwerp terugkomt in een Delta bijeenkomst.
Stavaza 24/1: Is ingepland voor Deltabijeenkomst in 1e kwartaal 2018. Stond aanvankelijk geagendeerd
voor 18 januari maar is vanwege drukke agenda eraf gehaald en verplaatst naar 22/2.
7. Overzicht activiteiten recreatief gebruik
Odink, K.H.
01-04-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 31-10-2017, 03.C Recreatief medegebruik
Toelichting
Mevrouw Doornbos ontvangt graag een overzicht van welke activiteiten waar worden uitgevoerd op het
gebied van recreatief gebruik.
Toelichting:
Stavaza 24/1: eerste inventarisatie wordt aan gewerkt. Op basis hiervan wordt antwoord gegeven
richting AB. Organisatie werkt vervolgens verder in 2018 aan recreatief (mede)gebruik.
8. Stand van zaken ATEX richtlijnen
Spijkervet, K
28-02-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 19-12-2017, 3.A Kredietaanvraag voor het realiseren van verbetermaatregelen t.b.v.
het vergroten van de biogasveiligheid op de SOI Echten
Toelichting
De heer Fokt vraagt een verduidelijking over de ATEX richtlijnen die worden gehanteerd .
Portefeuillehouder de heer Spijkervet zegt deze toe.
Stavaza 24/1: De vraag is teruggelegd in de organisatie en zal rechtstreeks met de heer Fokt worden
afgedaan.
9. Meerjarenplanning grondonderzoeken
Jong, H. de
20-02-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 19-12-2017, 3.C Kredietaanvraag wettelijke beoordeling primaire waterkeringen 2018-

2023
Toelichting
De heer Kingma van de CDA fractie wenst inzicht in de meerjarenplanning van de fasering van de
benodigde grondonderzoeken voor dit project.
Portefeuillehouder de heer de Jong zegt deze planning toe.
Stand van zaken 23/1: de informatie is toegezonden aan dhr. Kingma.
10. Financiële consequenties vertraging
Spijkervet, K
optimalisatie slibgisting Zwolle
Agendapunt
Algemeen Bestuur 19-12-2017, 7 Ingekomen stukken en mededelingen

28-02-2018

Toelichting
De heer Hinnen van de fractie Water Natuurlijk wenst een toelichting op de financiële consequenties van
de vertraging van ca. één maand.
Portefeuillehouder de heer Spijkervet zegt een financiële toelichting toe.
Stavaza 24/1: Antwoord zit bij ingekomen stukken van AB 6 februari. Afgedaan.
11. Reactie op ingediende zienswijze van ministerie Oegema, H.
van Economische zaken
Agendapunt
Algemeen Bestuur 19-12-2017, 7 Ingekomen stukken en mededelingen

28-02-2018

Toelichting
Mevrouw Le Clercq-Westhuis ontvangst graag de reactie van het ministerie van Economische zaken op de
zienswijze van WDODelta.
Portefeuillehouder de heer Oegema zegt dit toe.
Stavaza 24/1: Reactie van Ministerie is nog niet ontvangen
12. Stand van zaken herinrichting bergingen
Oegema, H.
Rouveen
Agendapunt
Algemeen Bestuur 19-12-2017, 8 Rondvraag

28-02-2018

Toelichting
In de omgeving Rouveen zijn agrariërs die mogelijkheden zien voor aanpassing van langsbergingen.
Volgens de heer Dunnink hebben de agrariërs dit aangekaart bij het waterschap maar komen deze
initiatieven niet verder. Wat is hiervan de oorzaak?
Portefeuillehouder de heer Oegema geeft aan dat hij hier op terug komt.
Stavaza 24/1: In het DB van 23 januari is besloten om eerst een gesprek aan te gaan met de betrokken 3
grondeigenaren voordat het DB een beslissing neeemt.
13. Instellen jeugdpanel
Odink, K.H.
28-02-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 19-12-2017, 8 Rondvraag
Toelichting
Mevrouw Le Clercq-Westhuis vraagt hoe het dagelijks bestuur aankijkt tegen het instellen van een

jeugdpanel binnen het waterschap als sparringpartner.
Portefeuillehouder de heer Odink komt hierop terug.
Antwoord PFH:
WDODelta beschikt over een jeugdwaterschapsbestuurder. Algemene democratie werkt met diverse
onderwerpen, waterschap kent een begrensde taak. Diverse onderwerpen en middelen worden
teruggelegd bij scholen, docenten en organisaties. Ervaringen bij andere waterschappen zijn lang niet
altijd positief (gebrek aan onderwerpen, input enz).
14. Besluitenlijsten DB
Dijk, Herman
29-12-2017
Agendapunt
Algemeen Bestuur 19-12-2017, 8 Rondvraag
Toelichting
De heer Visscher van de SGP fractie mist de laatste besluitenlijsten van het dagelijks bestuur.
De voorzitter zegt toe dat deze voortaan in dezelfde week als vastgesteld worden gedeeld in IBabs met
het AB.
Stavaza 24/1: Extra aandacht voor tijdige plaatsing. Opgenomen in overzicht planning DB/AB van de
organisatie als extra waarborg.

Openstaand
Termijn overschreden
Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (en staat in ibabs bij afgehandelde
punten)

