
Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur 

van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op  10 juli 2018

Actiepunten bijgewerkt voor AB-vergadering 18 september 2018

Actiepunt Verantwoordelijke Deadline Status

1. Evaluatie kader genieten van water Odink, K.H. 24-06-2021

Agendapunt

Algemeen Bestuur 15-05-2018, 03.E Kader genieten van water

Toelichting

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het kader genieten van water voor een periode van 2 jaar 

met de afspraak dat er in 2021 een evaluatie plaatsvindt.

2. Evaluatie  implementatie beleid waterschapszorg Pereboom, H 31-10-2019

Agendapunt

Algemeen Bestuur 10-07-2018, 03.B Voorstel draaiboek implementatie beleid waterschapszorg

Toelichting

De heer Pereboom zegt de heer Strolenberg toe dat dat evaluatie na de implementatie van het beleid 

waterschapszorg terug komt in het algemeen bestuur. Naar verwachting is dit in 2020.

Dit sluit ook aan op een eerder verzoek van verschillende fracties in de AB-vergadering van 31 oktober 

2017.

De heer Pereboom zegt dit toe.

3. Opties voor taakvermindering in begrotingsbrief Odink, K.H. 01-05-2019

Agendapunt

Algemeen Bestuur 26-06-2018, 04 Begrotingsbrief 2019-2022

Toelichting

Het AB heeft een motie aangenomen waarin het DB wordt opgeroepen in de begrotingsbrief 2020-2023 

ook opties voor taakvermindering op te nemen. Het DB heeft het AB gevraagd om met  voorstellen te 

komen.

Stand van zaken 4 september 2018: 
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Er zijn geen ontwikkelingen. Bij het opstellen van de begrotingsbrief 2020-2023 zal dit onderwerp 

worden meegenomen.

4. Stadsdijken Zwolle Jong, H. de 01-01-2019

Agendapunt

Algemeen Bestuur 26-09-2017, 03.A Besluit  Voorkeursalternatief (VKA) Stadsdijken Zwolle

Toelichting

Tijdsplan toesturen aan AB voor plan van aanpak klimaatadaptieve mogelijkheden voor buitendijkse 

bedrijven.

Stand van zaken 6 september 2018:

Het eindrapport is in afronding en komt via portefeuillehouder en DB naar het Algemeen Bestuur.  Er is 

een vruchtbare bijeenkomst met betrokken stakeholders geweest over de resultaten. Dat heeft veel 

helderheid en verduidelijking opgeleverd over de situatie in geval van hoog water. 

5. Gemeenschappelijke regelingen en BTW Odink, K.H. 15-11-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 26-06-2018, 04 Begrotingsbrief 2019-2022

Toelichting

Het AB heeft een motie aangenomen waarin het DB wordt verzocht de financiele consequenties voor 

WDODelta te inventariseren van de mogelijke beperking van BTW-vrijstelling van gemeenschappelijke 

regelingen en tevens de financiele consequenties in beeld te brengen van alternatieven voor deze 

gemeenschappelijke regelingen.

Stand van zaken 4 september 2018:

Bij de begrotingsstukken zal hierover een passage worden opgenomen.

6. Voortgang van Unie van Waterschappen over motie 

digitalisering stemmen bij verkiezingen

Dijk, Herman 01-11-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 17-04-2018, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

Toelichting

De heer Strolenberg vraag om proactieve communicatie door het dagelijks bestuur naar het algemeen 

bestuur als er meer nieuws is van de Unie van Waterschappen over het digitaal stemmen bij de 

waterschapsverkiezingen. De voorzitter zegt dit toe.

Stand van zaken 4 september 2018:
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Ambtelijk is van de Unie van Waterschappen vernomen dat het ministerie van BZK erg terughoudend is 

om actie op dit punt te ondernemen in verband met de actuele gevoeligheid van beïnvloeding van het 

stemproces.

7. Terugkoppeling over gesprekken met de 

natuurorganisaties Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer

Oegema, H. 01-11-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 17-04-2018, 04.B Uitstel peilbesluiten

Toelichting

Bovenaan blz. 2 van het bestuursvoorstel wordt verwezen naar de gesprekken die in april 2018 

plaatsvinden met de natuurorganisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.  De voorzitter zegt op 

verzoek van de heer de Noord toe het algemeen bestuur te informeren over de uitkomsten van deze 

gesprekken.

Stand van zaken 4 september 2018:

Gesprek met de natuurbeheerders heeft plaatsgevonden. Het waterschap komt met een procesvoorstel, 

dat over enkele maanden met de betrokken partners wordt besproken. 

Wanneer de provincie akkoord is met het verzoek om vrijstelling van de verplichte herziening, is er tijd 

om de nodige onderzoeken die er lopen af te ronden.  Een gedegen, zorgvuldige afweging ten aanzien 

van het te voeren peilbeheer in de boezem, kan dan vervolgens plaatsvinden. Het AB wordt via een brief 

geïnformeerd.  Zodra dit is gebeurd vervalt de actie. In juli zijn nog twee brieven ontvangen. Er wordt een 

bestuurlijk overleg georganiseerd met alle betrokkenen. Deadline voor informeren AB verschoven naar 

november 2018.

8. Tariefsvarianten begroting 2018 Odink, K.H. 01-11-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 26-06-2018, 04 Begrotingsbrief 2019-2022

Toelichting

Het AB heeft een motie aangenomen waarin het DB wordt opgeroepen bij de begroting 2019 twee extra 

tariefsvarianten voor te leggen: één uitgaande van de tarieven 2018 en één waarbij de maximale groei 

het inflatiepercentage is.

Stand van zaken 4 september 2018:

De motie zal conform worden uitgevoerd.

9. Uitsplitsing personeelsformatie Dijk, Herman 01-11-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 26-06-2018, 04 Begrotingsbrief 2019-2022
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Toelichting

Dhr. Dijk zegt aan dhr. Nijhuis toe dat bij de begroting de personeelsformatie wordt gesplitst in de 

formatie voor HWBP en de 'normale' formatie. 

Stand van zaken 4 september 2018:

In de begroting voor 2019 wordt bij de personeelsbegroting een splitsing gemaakt tussen formatie voor 

HWBP en de reguliere WDODelta formatie.

10. Kwijtschelding Odink, K.H. 05-10-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 26-06-2018, 04 Begrotingsbrief 2019-2022

Toelichting

Het AB heeft een motie aangenomen waarin het DB wordt verzocht de uitkomsten van het onderzoek 

naar de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid te agenderen voor de vergadering van het algemeen 

bestuur van 16 oktober 2018.

Stand van zaken 4 september 2018:

De motie zal conform worden uitgevoerd. Op de conceptagenda van de AB-vergadering 16 oktober 

geplaatst.

11. Het Waterschapshuis Odink, K.H. 28-09-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 17-04-2018, 04.A Actualisatie begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Het 

Waterschapshuis (HWH)

Toelichting

De heer Netjes ziet graag dat het onderwerp het waterschapshuis (o.a. het koersplan) geagendeerd 

wordt in een auditcommissie of Delta bijeenkomst.  Portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dat het 

onderwerp terugkomt in een Delta bijeenkomst.

Stand van zaken 6 september:

Is opgenomen in de planning voor de Deltabijeenkomst 4 oktober 2018.

12. Overzicht ZON-projecten Pereboom, H 03-09-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 26-06-2018, 03.B Jaarrekening 2017
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Toelichting

Dhr. Pereboom zegt toe aan dhr. Tuit om het AB een overzicht van ZON-projecten te verschaffen.

Stand van zaken 4 september 2018:

Een geactualiseerd overzicht van ZON-projecten wordt na bespreking met portefeuillehouder via het DB 

naar het AB verzonden.  De planning is AB oktober 2018.

13. Belevingscentrum Vecht Jong, H. de 31-08-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 26-06-2018, 11 Rondvraag

Toelichting

Dhr. Dijk zegt, bij afwezigheid van dhr. De Jong, toe aan mw. Le Clercq Westhuis dat het AB zal worden 

geinformeerd over de betrokkenheid van het waterschap bij het Belevingscentrum Vecht 

(sluiswachterswoning Vechterweerd).

Stand van zaken 4 september 2018:

Sluiswachterswoning Vechterweerd wordt gerenoveerd en heringericht (eind 2018 begin 2019). Omdat 

de woonbestemming is komen te vervallen zijn we in samenwerking met Noaberschap Vechterweerd in 

gesprek over de toekomstige bestemming en gebruik van de woning. Het Noaberschap Vechterweerd is 

een samenwerkingsverband van gemeente Dalfsen, Vitens, lokale ondernemers (Boerhoes en 

Buitenplaats Vechterweerd), Vechtdal Marketing en WDODelta. Het waterschap wil de locatie in elk geval 

gebruiken als projectlocatie voor HWBP Vecht Dalfsen West, vergaderlocatie en als locatie voor 

voorlichting en educatie.

Actiepunt afgedaan.

14. Communicatie over droogtesituatie do and don'ts Dijk, Herman 31-08-2018

Agendapunt

Algemeen Bestuur 10-07-2018, 01 Opening , vaststelling agenda en huishoudelijke mededelingen

Toelichting

De heer Hinnen ziet graag dat er voor particulieren ook helder word geschetst wat wel en niet mag in 

deze bijzondere droogtesituatie. De voorzitter zegt toe dat dit in de volgende nieuwsbrief wordt 

meegenomen.
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Stand van zaken 4 september 2018:

Voor wat wel / niet mag ‘met water’ is dit gebeurd via de social mediakanalen (en persberichten) van het 

waterschap. In de nieuwsbrief van het waterschap is een link opgenomen naar de multidisciplinaire 

handelingsperspectieven zoals die in overleg met de veiligheidsregio in hun nieuwsbrief zijn opgenomen. 

Actiepunt afgedaan.

15. Overzicht activiteiten recreatief gebruik Odink, K.H. 01-06-2018

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.

Stand van zaken 4 september 2018:

Een overzicht komt terug bij de ingekomen stukken voor de AB-vergadering van 18 september 2018. 

Actie is afgedaan.

Openstaand
Termijn overschreden

Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (en staat in ibabs bij 

afgehandelde punten.


