Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 9 juli 2019 en bijgewerkt voor de algemeen bestuursvergadering op 12 september 2019.
Agendapunt

Verantwoordelijken

Deadline

Status

Algemeen Bestuur 29-01-2019 03.B Commissie Fusiemonitor 2018
405.

Opvolging rapport Commissie fusiemonitor

Zoon, P.A.

31-01-2022

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 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.
Algemeen Bestuur 28-02-2019 3.C Mede oprichten Wij Windenergie Staphorst BV
409.

Definitieve invulling RVC en AVA bij financial closure (begin 2020)

Zoon, P.A

31-03-2020

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.

Openstaand

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 25-06-2019 06.A Jaarrekening 2018
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 2019.
430.

Financieel en inhoudelijk dashbord

Odink, K.H.

30-11-2019

Openstaand

Toelichting actiepunt
Diverse fracties doen de suggestie een financieel en inhoudelijk dashboard in te zetten. De portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dat het dagelijks
bestuur hier over na zal denken en hier op terug te komen naar het algemeen bestuur.
Algemeen Bestuur 25-06-2019 06.C Begrotingsbrief 2020-2023
432.

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

Odink, K.H.

30-11-2019

Openstaand

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 09-07-2019 06 Ingekomen stukken en mededelingen
434.

Klimaatakkoord

Wichard, M.

29-11-2019

Openstaand

Toelichting actiepunt
Portefeuillehouder mevrouw Wichard doet een mededeling over het klimaatakkoord. Op 28 juni j.l. is het Klimaatakkoord gepresenteerd. De reactie
van de waterschappen staat op deze website: https://www.uvw.nl/waterschappen-hebben-hoge-verwachtingen-van-klimaatakkoord/. In oktober 2019
zal in de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen besloten worden over definitieve deelname aan het Klimaatakkoord. Op korte
termijn zal een ledenbrief verstuurd worden met daarin de belangrijkste resultaten voor de waterschappen. Mevrouw Wichard heeft aan dat zodat er
meer informatie vanuit de Unie van Waterschappen bekend is deze gedeeld zal worden met de leden van het algemeen bestuur.
Stand van zaken 29 augustus 2019:
Bij de ingekomen stukken van de AB-vergadering van 12 september 2019 is een informatieve brief van het dagelijks bestuur opgenomen over de
behandeling van het definitieve Klimaatakkoord in ledenvergadering van de Unie op 11 oktober 2019. Actie is hiermee afgedaan.

Algemeen Bestuur 09-07-2019 03.B Evaluatie waterschapsverkiezingen
433.

Stemwijzer voor waterschapsverkiezingen

Zoon, P.A.

30-10-2019

Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Visscher van de fractie SGP benadrukt dat hij het bureau dat Mijn stem heeft gelanceerd niet sterk vindt. Stellingen uit de stemwijzer waren
voor meerdere uitleggen vatbaar. De heer Visscher ziet graag dat dit signaal wordt meegenomen in de landelijke evaluatie. De waarnemend voorzitter
zegt dit toe.
Openstaand
Termijn overschreden
Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (en staat in ibabs bij afgehandelde punten).

