
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 22 oktober 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: P.A. Zoon (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, 
K.H. Odink, J. van Oorschot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet, G.F. Timmerman, L.J.A. 
Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, A.B. Veldhoen, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, 
leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.  

Afwezig: C.N. Hunger, M.F. Strolenberg 

Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking Besluit

1 Opening en mededelingen  De voorzitter kondigt aan dat het moment voor de AB groepsfoto is verplaatst naar 
dinsdag 19 november om 13:00 uur (voorafgaand aan de AB-vergadering).  

 Agendapunt 4A is geagendeerd als bespreekstuk i.p.v. hamerstuk omdat de 
voorzitter van de Auditcommissie de gelegenheid krijgt het woord te voeren over dit 
voorstel.

 De fractie Ongebouwd heeft verzocht om agendapunt 5B te behandelen als 
bespreekstuk in plaats van hamerstuk. 

 De fracties Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, CDA, Water Natuurlijk en 
Bedrijven kondigen aan bij agendapunt 7 een vraag te willen stellen.

2 Mogelijkheid tot inspreken Er zijn geen insprekers.

3 Beëdiging nieuwe 
jeugdbestuurder

De voorzitter beëdigt Naut de Vroome als nieuwe jeugdbestuurder van WDODelta en zij 
ondertekenen beiden de gedragsregels. Na de beëdiging gaat de heer de Vroome kort in 
gesprek met de voorzitter en enkele fracties, en schuift daarna op uitnodiging van de 
voorzitter aan als toehoorder aan de AB-tafel.

4A Vaststellen 
controleprotocol 
accountantscontrole 

Voorstel:
1. Vaststellen van Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2019, inclusief 

intern en extern normenkader;

Conform 
besloten.
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jaarrekening 2019 2. Beperken van de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de externe accountant over het jaar 
2019 op het interne aanbestedingsbeleid tot de waarborging dat gehandeld wordt conform de nationale 
en Europese wetgeving. 

4B Krediet vervanging 
financieel systeem

Omdat de heer Zoon portefeuillehouder voor dit agendapunt is, wordt dit besproken 
onder voorzitterschap van mevrouw Wichard.

Voorstel:
Het beschikbare krediet voor vervanging van het financieel systeem te verhogen van € 400.000 
naar € 1.500.000.

Amendementen en moties: 
Motie 1: De fracties Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, SGP, 50Plus en dienen een 
motie waarin zij het dagelijks bestuur verzoeken:
 Deze verhoging niet 1 op 1 door te berekenen in de heffingen. 
 Als DB en organisatie door taakstelling, bezuiniging of temporisering van de ambities 

minimaal 50% van de extra lastverzwaring binnen de begroting 2020 te zoeken. 
 Het AB voor de begrotingsvergadering van 19-11-2019 te informeren over de 

gemaakte keuzes.
Zie bijlage 1. 

Conform 
besloten.

De fracties 
Gemeentebel
angen 
Drenthe~ 
Overijssel, 
SGP en 
50Plus 
houden de 
motie aan tot 
de 
begrotingsver
ga-dering.

5A Reglementen van orde 
(Instructie Secretaris, 
Reglement van orde AB) 

Voorstel:
1. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het algemeen bestuur 

van WDODelta 2019 vaststellen conform bijgaand concept.
2. De Instructie voor de secretaris van WDODelta 2019 vaststellen conform bijgaand concept.

Conform 
besloten.

5B Actualisatie nota 
grondbeleid en 
vastgoedstrategie HWBP

Voorstel:
De gewijzigde “Nota Grondbeleid 2019” en “Vastgoedstrategie HWBP 2019” vaststellen, onder intrekking 
van de nota en strategie, zoals vastgesteld door het AB op 25 oktober 2016.

Amendementen en moties: 
Amendement 1: De fracties CDA, Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel en Ongebouwd dienen een 
amendement in waarin zij voorstellen: 
 Daar waar het voorstel en de Nota Grondbeleid 2019 en Vastgoedstrategie HWBP 2019 

spreken over:

Het voorstel 
wordt terug-
genomen 
door het 
dagelijks 
bestuur. Het 
komt terug in 
de 
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“Naast deze actualisatie wordt voorgesteld om gronden, die in aanmerking komen voor 
verkoop, eerst
aan mede overheden (Rijk, provincies en gemeenten) te koop aan te bieden tegen 
marktconforme
prijzen.”
dit als volgt te wijzigen:
“Naast deze actualisatie wordt voorgesteld om gronden, die in aanmerking komen voor 
verkoop, eerst
aan mede overheden (Rijk, provincies en gemeenten) en/of aangrenzende 
grondeigenaren te koop

aan te bieden tegen marktconforme prijzen.”
Zie bijlage 2.  

vergadering 
van 17 
december 
2019. 

6 Concept besluitenlijst AB 
d.d. 12 september 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen over de actielijst.

Conform 
besloten.

7 Ingekomen stukken en 
mededelingen

Over enkele stukken wordt een vraag gesteld: 
 7-03: De voorzitter geeft aan dat deze verplichting voor deeltijdfuncties niet van 

toepassing is en stelt voor om de brief daarom niet meer in het 
Fractievoorzittersoverleg te bespreken. 

 7-05: De fractie CDA vraagt welke uitgangspunten door het waterschap worden 
ingebracht in de RES. Portefeuillehouder mevrouw Wichard geeft aan dat de basis 
uitgangspunten van WDODelta voor de RES voortkomen uit in het beleid Duurzaam 
Doen dat in 2017 is vastgesteld door het algemeen bestuur. Mevrouw Wichard zegt 
toe het algemeen bestuur op hoofdlijnen op de hoogte te houden over de 
ontwikkelingen rondom RES.

 7-08: De fracties Ongebouwd en Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel vragen hoe 
hiermee omgegaan wordt en wensen graag geïnformeerd te worden over de 
afdoening van deze brief. Het belang van goede communicatie in dit project wordt 
benadrukt. Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan dat de provincie Drenthe 
hier de regie heeft.

 7: Er is verwarring over interpretatie van de gehanteerde categorie 2 (ter bespreking 
in het algemeen bestuur en vervolgens doorzenden aan het dagelijks bestuur). De 
heer Zoon komt hier op terug bij de fractievoorzitters.

Conform 
besloten
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 7-09: 
o De fracties Water Natuurlijk, CDA en Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel 

informeren naar de afhandeling van deze brief. Portefeuillehouder de heer 
Odink geeft aan dat deze brief vandaag door het dagelijks bestuur behandeld 
is, dat de gemeente hier het bevoegd gezag is en dat het waterschap positief 
geadviseerd heeft naar gemeente Zwolle.

o De fractie CDA vraagt naar het standpunt van het waterschap over 
zonnepanelen op water. Ook vraagt de fractie of het waterschap kennis heeft 
genomen van het STOWA rapport dat genoemd wordt in de brief. 
Portefeuillehouder de heer Odink geeft aan dat het STOWA rapport bekend is 
bij het waterschap. Aanvragen van derden voor zonnepanelen op water 
worden getoetst aan de Keur. Als het waterschap zelf zonnepanelen wil 
aanleggen valt dit onder het beleid Duurzaam Doen en de hiervoor 
vastgestelde kaders.

8 Rondvraag  De fractie Water Natuurlijk vraagt wanneer de beleidsnotitie Biodiversiteit aan de orde 
komt. De portefeuillehouder de heer Pereboom geeft dat dit naar verwachting voor 
het einde van dit jaar zal zijn. 

 De fractie 50Plus vraagt naar het beleid van het waterschap m.b.t. hoe om te gaan 
met zandafgravingen in relatie tot de PFAS problematiek. De voorzitter zegt toe hier 
op terug te komen.

 Naut de Vroome geeft op verzoek van de voorzitter een korte terugblik op de 
vergadering. 

9 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 15:45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 

De secretaris, De (waarnemend) voorzitter,
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