
Actiepuntenlijst n.a.v. de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta gehouden op 25 juni 2019 en bijgewerkt voor 
de algemeen bestuursvergadering op 9 juli 2019.

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status

 Algemeen Bestuur 25-06-2019 06.C Begrotingsbrief 2020-2023

432. Voorstel tarieven bij begrotingsbehandeling n.a.v. Begrotingsbrief 
2020-2023

Odink, K.H. 30-11-2019 Openstaand

Toelichting actiepunt
De fractie Ongebouwd dient een motie in met het verzoek aan het dagelijks bestuur  om op dit moment geen voorkeursvariant vast te stellen, maar 
voor aanvang van de begrotingsbehandeling met een tariefsvoorstel te komen. Naar aanleiding van de toezegging van portefeuillehouder de heer 
Odink dat het dagelijks bestuur in deze lijn zal handelen en met een voorstel zal komen wordt de motie weer ingetrokken.

 Algemeen Bestuur 25-06-2019 06.C Begrotingsbrief 2020-2023

431. Delen bereikbaarheidsgegevens leden algemeen bestuur Zoon, P.A. 31-07-2019

Toelichting actiepunt
Mevrouw Hunger van de fractie VVD doet de suggestie om de bereikbaarheidsgegevens van de bestuursleden te delen, om zaken eenvoudiger met 
elkaar te kunnen afstemmen. De voorzitter de heer Zoon zegt toe dit nader te bespreken in het Fractievoorzittersoverleg, dat aansluitend aan de 
vergadering van het algemeen bestuur plaatsvindt. Hiermee is de actie afgedaan.

 Algemeen Bestuur 25-06-2019 06.A Jaarrekening 2018

430. Financieel dashbord Odink, K.H. 30-11-2019 Openstaand

Toelichting actiepunt
Diverse fracties doen de suggestie een financieel dashboard in te zetten. De portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dat het dagelijks bestuur hier 
over na zal denken en hier op terug zal komen naar het algemeen bestuur.

429. Persbericht financiële stukken Odink, K.H. 30-11-2019 Openstaand

Toelichting actiepunt
Diverse fracties vinden het persbericht over de jaarrekening wat technisch georiënteerd, wat mogelijk niet bevorderend werkt voor de leesbaarheid 



voor het publiek. De portefeuillehouder de heer Odink zegt toe bij de stukken voor de begroting in november een persbericht te maken met een minder 
technische benadering.

428. Legenda afkortingen financiële stukken Odink, K.H. 30-11-2019 Openstaand

Toelichting actiepunt
Ter bevordering van de leesbaarheid van de financiële stukken doen diverse fracties de suggestie een legenda toe te voegen van de afkortingen die in 
de documenten worden gebruikt. De portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dat deze legenda zal worden toegevoegd bij de stukken voor de 
begroting in november.

 Algemeen Bestuur 21-05-2019 04.A Klimaatakkoord Ledenvergadering Unie van Waterschappen

425. Onderzoek naar mogelijkheden instellen garantiefonds Innovatie Wichard, M. 30-09-2019

Toelichting actiepunt
De heer de Leeuw van de fractie Bedrijven doet in relatie tot innovatie de suggestie om het zogenaamde garantiefonds mogelijk in ere te herstellen. 
Op deze wijze kunnen mogelijk de risico’s van de eerste gebruikers van een nieuwe techniek beperkt worden. Dagelijks bestuurslid de heer Spijkervet 
stelt voor in een nog te plannen Deltabijeenkomst te kijken hoe dit specifiek op gebied van zuiveringen verder te ontwikkelen is.

Stand van zaken 27 juni 2019:
Een concreet voorstel voor onderwerpen te behandelen in de Deltabijeenkomsten 2e helft 2019 is besproken in het fractievoorzittersoverleg op 25 juni 
2019 en dit onderwerp is opgenomen in de groslijst. Hiermee is de actie afgedaan.

 Algemeen Bestuur 21-05-2019 09 Rondvraag

424. Medicijnrestverwijdering afvalwater ISALA Meppel Wichard, M. 12-07-2019

Toelichting actiepunt
De heer Visscher van de fractie SGP refereert aan een artikel op de website van RTV Drenthe over het nieuw te bouwen ziekenhuis in Meppel en het 
standpunt van de bestuursvoorzitter van ISALA n.a.v. de specifieke vragen die de raadscommissie heeft gesteld aan ISALA over het filteren van 
medicijnen uit rioolwater. De heer Visscher betreurt de houding van het bestuur van ISALA. De heer Visscher vraagt of de leden van het dagelijks 
bestuur bekend zijn met dit standpunt en bereid zijn in gesprek te gaan met het bestuur van ISALA. De waarnemend voorzitter zegt toe dit terug te 
leggen bij het DB en in het AB terug te laten komen.

Stand van zaken 27 juni 2019:
Dit onderwerp komt via portefeuille overleg en DB terug in de AB-vergadering van 9 juli 2019. Hiermee is de actie afgedaan.



 Algemeen Bestuur 23-04-2019 03.A Toekomst sliblijn rioolwaterzuiveringsinrichting Echten (voorkeursalternatief)

415. Voortgang voorkeursalternatief RWZI Echten Wichard, M. 28-06-2019

Toelichting actiepunt
Portefeuillehouder de heer Spijkervet zegt toe het algemeen bestuur periodiek te informeren over de voortgang van dit project.

Stand van zaken 27 juni 2019:
Portefeuillehouder mevrouw Wichard heeft het algemeen bestuur op 25 juni 2019 mondeling geïnformeerd over de stand van zaken, en daarnaast 
toegezegd het algemeen bestuur vanaf september elke drie maanden schriftelijk te informeren over de voortgang. Hiermee is de actie afgedaan.

 Algemeen Bestuur 23-04-2019 04.A Kredietaanvraag planuitwerkingsfase HWBP project Noordelijke Randmeerdijk

414. Proces HWBP-projecten Breunissen, B. 30-09-2019

Toelichting actiepunt
Dhr. De Jong zegt op een verzoek van dhr. Breunissen toe dat in een Deltabijeenkomst terug wordt gekomen op het proces bij HWBP-projecten.

Stand van zaken 27 juni 2019:
Een concreet voorstel voor onderwerpen te behandelen in de Deltabijeenkomsten 2e helft 2019 is besproken in het fractievoorzittersoverleg van 25 
juni 2019. Over de HWBP projecten die in de vergadering van september van het algemeen bestuur aan de orde komen wordt op 5 september 2019 
een inloopbijeenkomst voor technische vragen georganiseerd. Hiermee is de actie afgedaan.

 Algemeen Bestuur 28-02-2019 06 Ingekomen stukken en mededelingen

411. Agendering jaarverslag vergunningen en handhaving in 
Deltabijeenkomst

Oegema, H. 30-09-2019

Toelichting actiepunt
De heer Bouwmeester pleit er voor dat het jaarverslag geagendeerd wordt voor een Deltabijeenkomst. De voorzitter zegt toe dat dit op de lijst van 
mogelijke onderwerpen wordt geplaatst.

Stand van zaken 27 juni 2019:
Een concreet voorstel voor onderwerpen te behandelen in de Deltabijeenkomsten 2e helft 2019 is besproken in het fractievoorzittersoverleg op 25 juni 
2019 en dit onderwerp is opgenomen in de groslijst. Hiermee is de actie afgedaan.



 Algemeen Bestuur 28-02-2019 05 Concept besluitenlijst AB d.d. 29 januari 2019

410. Duidelijkheid over bestuurlijke planning Biodiversiteit Pereboom, H 30-09-2019

Toelichting actiepunt
De fractie Water Natuurlijk trekt de motie over het Deltaplan Biodiversiteit in. Dit n.a.v. de toezegging van de heer Pereboom in de AB-vergadering van 
29 januari 2019 dat het onderwerp biodiversteit terug komt op de AB-agenda. Een concrete datum hiervoor volgt.

Stand van zaken 27 juni 2019:
Een concreet voorstel voor onderwerpen te behandelen in de Deltabijeenkomsten 2e helft 2019 is besproken in het fractievoorzittersoverleg op 25 juni 
2019 en dit onderwerp is opgenomen in de groslijst. Hiermee is de actie afgedaan.

 Algemeen Bestuur 28-02-2019 3.C Mede oprichten Wij Windenergie Staphorst BV

409. Definitieve invulling RVC en AVA bij financial closure (begin 2020) Dijk, Herman 31-03-2020 Openstaand

Toelichting actiepunt
Binnen het AB is er onvoldoende draagvlak over het punt dat WDODelta één van de drie leden van RvC vanuit de directie levert.
Het AB stemt in met dit interimvoorstel onder de voorwaarde dat bij de financial closure (planning begin 2020) een voorstel voor definitieve invulling  
van de RVC/AVA aan het AB ter besluitvorming wordt voorgelegd.

 Algemeen Bestuur 29-01-2019 03.B Commissie Fusiemonitor 2018

405. Opvolging rapport Commissie fusiemonitor Dijk, Herman 30-09-2019 Openstaand

Toelichting actiepunt
Diverse fracties wensen duidelijkheid over het vervolgproces en de verdere implementatie. De heer Dijk geeft aan dat via het nieuwe coalitieakkoord 
kan worden gekeken hoe dit concreet vorm kan krijgen. De heer Dijk stelt de mogelijkheid voor dat het nieuwe Algemeen Bestuur in 2022 een partij 
van buiten opnieuw de vraag stelt om terug te blikken op de organisatie ontwikkeling ten opzichte van rapport van commissie fusiemonitor. Het 
onderwerp kan dan mogelijk geagendeerd worden voor behandeling in één van de Deltabijeenkomsten in 2022.

Stand van zaken 27 juni 2019: 
Dit onderwerp heeft aandacht gekregen in het coalitieakkoord. Het is aan het huidige algemeen bestuur om hierover in 2022 een besluit te nemen.

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

348. Evaluatie  implementatie beleid waterschapszorg Pereboom, H 01-01-2020 Openstaand

Toelichting actiepunt
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 aan op een eerder verzoek van verschillende fracties in de AB-vergadering van 31 oktober 2017.

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

333. Evaluatie kader genieten van water Pereboom, H 24-06-2021 Openstaand

Toelichting actiepunt
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.

Openstaand
Termijn overschreden

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


