Actiepuntenlijst vergadering algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta
Gehouden op 12 september 2019 en bijgewerkt voor AB van 22 oktober 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 9 oktober 2019:
Dit onderwerp heeft aandacht gekregen in het coalitieakkoord. Het is aan het huidige algemeen bestuur om hierover in 2022 een besluit te nemen. Is
op de lijst van te behandelen onderwerpen van de bestuursplanning (2022) geplaatst. Voor deze actielijst afgedaan.
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.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
Opgenomen in document bestuursplanning. Actie afgedaan.
Algemeen Bestuur 12-09-2019 4.A Voorkeursalternatief HWBP IJsseldijk Zwolle-Olst
438.

Voorkeursalternatief HWBP IJsseldijk Zwolle-Olst

Breunissen, B.

01-07-2020

Openstaand

Toelichting actiepunt
De fracties Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, 50 PLUS, CDA, Ongebouwd en VVD dienen een motie in waarin ze het dagelijks bestuur

verzoeken voor deeltraject 13.1: Schellerdijk op dit moment nog geen keuze te maken maar de varianten B en D beide verder uit te werken in de
planuitwerkingsfase.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
In het DB van 7 oktober is deze motie behandeld en het AB per brief geinformeerd (via IBABs). Deze brief treft u ook aan bij de ingekomen stukken
voor het AB van 22 oktober 2019. Actie afgedaan.
Algemeen Bestuur 28-02-2019 3.C Mede oprichten Wij Windenergie Staphorst BV
409.

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

Zoon, P.A.

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 close (planning begin 2020) een voorstel voor definitieve invulling van
de RVC/AVA aan het AB ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
Komt 1e helft 2020 in één voorstel terug bij de financial close.
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.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
Opgenomen in de bestuursplanning voor 2020. Actie afgedaan.
Algemeen Bestuur 12-09-2019 5.A Kredietverhoging “Rioolgemalen 2019”
435.

Ontwikkeling assetmanagement
Toelichting actiepunt

Zoon, P.A.

17-12-2019

Openstaand

De portefeuillehouder mevrouw Wichard zegt toe het algemeen bestuur voor het eind van het jaar te informeren over de stand van zaken m.b.t. de
ontwikkeling van het ‘assetmanagement’.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
Coördinerend portefeuillehouder is dhr. P.A. Zoon. Op verschillende deelgebieden wordt gewerkt aan assetmanagement. Aan een 'paraplu' voorstel
wordt gewerkt. Volgens planning behandeling in AB van 21 januari 2020.
Algemeen Bestuur 12-09-2019 8 Ingekomen stukken en mededelingen
436.

Wijziging rechtspositiebesluit bestuursleden

Zoon, P.A.

01-12-2019

Openstaand

Toelichting actiepunt
De fractie Bedrijven vraagt aandacht voor ingekomen stuk 08-02 en geeft m.b.t. punt 4.1.9. aan dat de fractie van mening is dat het toekennen van
een extra maandvergoeding per jaar voor bijvoorbeeld een AOV verzekering of een pensioenpot om diverse redenen een interessante mogelijkheid
kan zijn voor de leden van het algemeen bestuur. De voorzitter zegt toe dit onderwerp met nadere informatie over de pro’s en contra’s te agenderen
voor het Fractievoorzittersoverleg.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
Actie is uitgezet in de organisatie. Komt terug in regulier fractievoorzittersoverleg van 12 november 2019.
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.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
Binnen de organisatie is om extra aandacht hiervoor gevraagd. Wordt rekening mee gehouden bij opstellen persbericht begroting. Actie afgedaan.
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.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
Aangegeven richting vragenstelster dat de huidige begroting deze lijst van afkortingen al bevat. Dat is voor de begroting 2020 weer het geval. Actie
afgedaan.
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 hierop terugkomt naar het algemeen bestuur.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
Onderzoeken welke financiële informatie voor het AB ontbreekt of men extra wil. De noodzaak van dit onderzoek kan besproken worden in de
auditcommissie. Actie: op agenda van auditcommissie plaatsen en verwijderen van deze actielijst.
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.
Stand van zaken 9 oktober 2019:
Wordt overgenomen en maakt onderdeel uit van bespreking AB 19 november 2019. Actie 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.

Stand van zaken 9 oktober 2019:
Het signaal is door de projectleider Waterschapsverkiezingen gemeld bij de Unie van Waterschappen. Dit signaal wordt meegenomen in de landelijke
evaluatie. Actie hiermee afgedaan.
Openstaand
Termijn overschreden
Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (en staat in ibabs bij afgehandelde punten).

