
Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 16 oktober 2018 (inclusief in I-babs openstaande 
actiepunten).

Bijgewerkt voor AB-vergadering 27 november 2018

Actiepunt Verantwoordelijke Deadline Status
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.

Evaluatie  implementatie beleid waterschapszorg Pereboom, H 01-01-2020

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.

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 15 november  2018: 
Bij het opstellen van de begrotingsbrief 2020-2023 zal dit onderwerp worden meegenomen.

Reacties gemeenten op voorgenomen beleidslijn Beheer 
en Onderhoud Stedelijk water

Pereboom, H 28-02-2019

Agendapunt
Algemeen Bestuur 16-10-2018, 07 Rondvraag

Toelichting
Zowel mevrouw Wichard als mevrouw Le-Clercq-Westhuis informeren hoe om wordt gegaan met de 
reacties van de verschillende gemeenten. Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt dat hier emphatisch 
mee om wordt gegaan. In het AB van januari of februari 2019 volgt een bestuursvoorstel

Stand van zaken 15 november 2018:
Op 29 oktober 2018 is er een tussenbrief verstuurd naar de inliggende gemeenten.
Behandeling van het bestuursvoorstel is nu gepland voor de AB-vergadering van 18 december 2018. 

Veenweidevisie Oegema, H. 28-02-2019

Agendapunt
Algemeen Bestuur 16-10-2018, 07 Rondvraag

Toelichting
De heer de Noord informeert naar de status van het onderwerp Veenweidevisie. Portefeuillehouder de 
heer Oegema zegt toe dat dit onderwerp in een informatiebijeenkomst voor het AB in januari/februari 2019 
terugkomt.

Stand van zaken 15 november 2018:



Dit onderwerp is geagendeerd voor de Deltabijeenkomst op 22 januari 2018.
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 15 november 2018:
Het eindrapport is gereed en rapportage hierover komt via portefeuillehouder en DB ter behandeling bij de 
ingekomen stukken van de  Algemeen Bestuursvergadering op 27 november 2018.

Terugkoppeling over gesprekken met de 
natuurorganisaties Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer

Oegema, H. 28-12-2018

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 15 november 2018:
Er staat een bestuurlijk overleg gepland voor 21 november 2018. Het Algemeen Bestuur wordt via een 
brief geïnformeerd.

Informeren bestuur Spijkervet, K 28-12-2018

Agendapunt
Algemeen Bestuur 16-10-2018, 03.C Kredietaanvraag heroverweging scope project gasveiligheid sliblijn 
RWZI Echten

Toelichting
Portefeuillehouder de heer Spijkervet zegt toe dat het AB geïnformeerd wordt zodra dit mogelijk is zonder 
hier tijdstippen aan te koppelen vanwege de complexiteit van dit onderwerp.

Stand van zaken 15 november 2018:
Uitvoering gebeurt conform toezegging portefeuillehouder.

Concept reactie bij AB-brieven toevoegen Dijk, Herman 28-12-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 16-10-2018, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

Toelichting
De heer Netjes ziet graag dat bij de ingekomen brieven ter bespreking in het algemeen bestuur, en 
vervolgens doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening een concept antwoordbrief is toegevoegd.

De voorzitter zegt toe dat dit zo mogelijk voortaan zal gebeuren.

Stand van zaken 15 november 2018:
Conform toezegging van de voorzitter zal dit geëffectueerd worden. Dit betekent vaak wel dat de 
beantwoording meer tijd vergt en het doel van de mandatering (meer snelheid en slagvaardigheid) vervalt 
of brieven later aan het AB bekend worden.

Waterschapszorg terug op de AB-agenda van 18 
december 2018

Pereboom, H 21-12-2018

Agendapunt
Algemeen Bestuur 16-10-2018, 03.B Begrotingsvoorstel en financiële kaders implementatie 
Waterschapszorg



Toelichting
Over de 2 onzekerheden: nadere financiële gegevens  en mandaat wordt uiterlijk in de AB-vergadering op 
18 december 2018 een voorstel neergelegd. Het gaat dan om een financieel beeld van de eerdere in het 
AB-voorstel vermelde alternatieven en in welke stappen de mandatering plaatsvindt. Dit met inachtneming 
van de controlerende taak van het algemeen bestuur en de praktische voortgang van het programma. In 
de decembervergadering heeft het algemeen bestuur de mogelijkheid om erop terug te komen. 
Portefeuillehouder de heer Pereboom zeg dit toe.

Stand van zaken 15 november 2018:
Het onderwerp 'Beantwoording vragen n.a.v. begrotingsvoorstel Waterschapszorg' staat geagendeerd 
voor de Algemeen bestuursvergadering van 27 november 2018.

Verhoogde aanleg brug bij Marswetering Oegema, H. 21-12-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 16-10-2018, 04.B Projectplan Marswetering Fase 2

Toelichting
Over het verhoogd moeten aanleggen (op last van waterschap in vergunning ivm varend onderhoud wat 
nu niet meer zo gebeurt) van een brug vindt nader overleg met de inspreker D. Maat plaats. Dit op 
verzoek van de inspreker  D. Maat. 

Stand van zaken 15 november 2018:
Donderdag 08-11-2018 heeft het overleg plaats gevonden met familie Maat (Sr. En Jr) over een oplossing 
voor de (hoge) brug over de Marswetering.  Beide partijen zijn tot een goede oplossing gekomen.

Voortgang van Unie van Waterschappen over motie 
digitalisering stemmen bij verkiezingen

Dijk, Herman 30-11-2018

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 15 november 2018:
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. Nog geen nieuws van de Unie van Waterschappen ontvangen.

Gemeenschappelijke regelingen en BTW Odink, K.H. 30-11-2018

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 15 november 2018:
Bij de begrotingsstukken zal hierover een passage worden opgenomen.

Tariefsvarianten begroting 2018 Odink, K.H. 30-11-2018
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 15 november 2018:
De motie zal conform worden uitgevoerd.

Uitsplitsing personeelsformatie Dijk, Herman 30-11-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 26-06-2018, 04 Begrotingsbrief 2019-2022

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 15 november 2018:
In de begroting voor 2019 wordt bij de personeelsbegroting een splitsing gemaakt tussen formatie voor 
HWBP en de reguliere WDODelta formatie.

Brief van DB aan AB over vervolgproject Faso Koom in 
Burkina Faso

Jong, H. de 30-11-2018

Agendapunt
Algemeen Bestuur 18-09-2018, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

Toelichting
De VVD fractie is het niet eens met de gevolgde werkwijze en wil meer informatie om te beoordelen waar 
eventuele ruimte zit om keuzes te maken. Het voorstel over het vervolgproject ontvangt de VVD fractie 
graag.

Stand van zaken 15 november 2018:
Dit onderwerp komt terug bij de ingekomen stukken van de AB-vergadering van 27 november 2018 
middels een brief van DB aan AB.

Motie VVD fractie Odink, K.H. 30-11-2018

Agendapunt
Algemeen Bestuur 16-10-2018, 03.A Uitkomsten onderzoek kwijtscheldingsbeleid WDODelta 

Toelichting
De motie van de VVD fractie wordt aangehouden. Er wordt afgesproken dat het onderwerp Uitkomsten 
kwijtscheldingsbeleid terugkomt in de AB vergadering van 27 november 2018. De VVD fractie zal een 
herziende motie indienen tijdens de november vergadering. 

Stand van zaken 15 november 2018:
Er wordt rekening mee gehouden dat de VVD fractie in de AB-vergadering van 27 november 2018 een 
gewijzigde motie inbrengt.

Aanpassing belastingstelsel Odink, K.H. 30-11-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 16-10-2018, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

Toelichting
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp geagendeerd voor de AB-vergadering van 27 november 2018. 
Op 22 oktober 2018 komt de Unie van Waterschappen met een voorstel.

Stand van zaken 15 november 2018:
Het onderwerp 'Aangepast voorstel wijziging waterschapsbelastingen' is geagendeerd voor de AB-
vergadering op 27 november 2018.

Vertrouwelijkheid ingekomen stukken Odink, K.H. 30-11-2018

Agendapunt
Algemeen Bestuur 16-10-2018, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

Toelichting
In het AB volgt een discussie over de vertrouwelijkheid van de ingekomen stukken i.v.m. de 



privacyregeling. Voortaan worden bij brieven die openbaar worden twee versies met het AB gedeeld. Één 
brief waarbij de namen worden weggelakt en één vertrouwelijke versie met namen die uitsluitend met de 
AB-leden wordt gedeeld.

Stand van zaken 15 november 2018:
Juridisch is dit toegestaan. Wordt conform verzoek uitgevoerd.
.

Openstaand
Termijn overschreden

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


