
Actiepuntenlijst n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse 
Delta gehouden op 18 december 2018 en bijgewerkt voor de AB-vergadering van 29 januari 2019 

Actiepunt Verantwoordelijke Deadline Status
01/333. 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.

02/348. 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.

03/395. Suggestie om dit soort initiatieven voor 
optimalisatie binnen de organisatie meer te promoten 
en te belonen

Spijkervet, K 29-03-2019

Agendapunt
Algemeen Bestuur 18-12-2018, 04.B Kredietvoorstel voor energiebesparing en aanvullende optimalisatie 
binnen het project ''Vervangen blowerinstallatie en aanpassen leidingwerk RWZI Deventer''

Toelichting
Meerdere fracties doen het dagelijks bestuur de suggestie dit soort initiatieven voor optimalisatie binnen 
de organisatie meer te promoten en te belonen. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld een award hiervoor in 
het leven te roepen.  
Plaatsvervangend portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dit verder te onderzoeken en te bespreken 
met de verantwoordelijk portefeuillehouder de heer Spijkervet.

Stand van zaken 17 januari 2019
Deze suggestie is besproken in het Directieteam en hieraan is/wordt aandacht gegeven. Verder wordt het 
meegenomen in het kader van Duurzaam Doen

04/397. Brief over bestuursakkoord klimaatadaptatie Jong, H. de 29-03-2019

Agendapunt
Algemeen Bestuur 18-12-2018, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

Toelichting
N.a.v. brief 06-02:
De heer Brandsma kan zich niet vinden in het standpunt van de Unie van Waterschappen.  WDODelta 
heeft al goede stappen gezet o.a. met het programma KlimaatActief en juicht herijking op onze rol en 
positie  toe. Portefeuillehouder de heer de Jong zegt op verzoek van de heer Brandsma toe dat dit 
onderwerp terug komt op de bestuursagenda. 

Onderaan de brief aan uw algemeen bestuur (zie in IBABs 4 december en ingekomen stukken 06-02 van 
18 december 2018) staat aangegeven dat we onze rol en positie op het thema klimaatadaptatie gaan 
herijken. Planning  is dat hier in het 2e kwartaal op wordt teruggekomen. Actiepunt afgedaan.

05/396. Verloop proces van indienen van moties en 
amendementen verduidelijken

Dijk, Herman 29-03-2019

Agendapunt
Algemeen Bestuur 18-12-2018, 05 Concept besluitenijst AB d.d. 27 november 2018

Toelichting
De heer Breunissen geeft aan dat het in AB-vergaderingen niet duidelijk welke fracties voor en tegen 



stemmen bij voorstellen, moties en amendementen. Ook uit de beeldopnamen is dit niet duidelijk op te 
maken. De voorzitter beaamt dit en stelt voor dit onderwerp ter agenderen voor het eerstvolgende 
fractievoorzittersoverleg. 

Stand van zaken 17 januari 2019:
Dit onderwerp is geagendeerd voor het fractievoorzittersoverleg op 22 januari 2019. Actiepunt afgedaan.

06/379. Watererfgoed Odink, K.H. 01-03-2019
Agendapunt
Algemeen Bestuur 27-11-2018, 03.B Bestuursrapportage 2018-2, begroting 2019, Meerjarenraming 2020-
2022

Toelichting
De fracties zien graag het onderwerp watererfgoed begin volgend jaar terug op de AB-agenda.
Portefeuillehouder de heer Odink zegt dit toe.

Stand van zaken 17 januari 2019
Dit onderwerp is geagendeerd voor AB 29 januari 2019. Actiepunt afgedaan.

07/368. 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 4 december 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 en 
29 januari 2019. Actiepunt afgedaan.. 

08/381. Inzicht in extra formatie Dijk, Herman 08-02-2019

Agendapunt
Algemeen Bestuur 27-11-2018, 03.B Bestuursrapportage 2018-2, begroting 2019, Meerjarenraming 2020-
2022

Toelichting
Op verzoek van de heer Bruins zegt de voorzitter De heer Bruins toe dat het AB wordt meegenomen in de 
beoordeling of er een goede invulling van de taken is voor de 13 fte’s. Het AB heeft hier het laatste woord 
in. De voorzitter zegt toe dat dit zo snel mogelijk terugkomt bij het AB. Zie ook actiepunt 380.

Stand van zaken 17 januari 2019:
Staat geagendeerd voor extra Deltabijeenkomst op 28 februari 2019. Zie ook brief aan AB bij de 
ingekomen stukken voor 29 januari 2019. Actiepunt afgedaan.

09/380. Fusiedoelen en ontwikkeling fte's Dijk, Herman 02-02-2019
Agendapunt
Algemeen Bestuur 27-11-2018, 03.B Bestuursrapportage 2018-2, begroting 2019, Meerjarenraming 2020-
2022

Toelichting
Verschillende fracties wensen helderheid over de ontwikkeling van de fte's vanaf moment fusie (1 januari 
2016).

De voorzitter zegt toe dat er in het eerste kwartaal 2019 een overzicht wordt gemaakt hoe het waterschap 
is gekomen van de fusiedoelen (vanaf 1 januari 2016) tot nu plus de ontwikkeling van fte's. Daarbij wordt 
ook overzichtelijk gemaakt welke besluiten er in het verleden door het AB zijn genomen die hebben geleid 
tot de huidige stand van zaken én  wat de bedoeling met de fte's (13) die nog gepland staan. Zie ook 
agendapunt 381 en ingediende motie. 



Stand van zaken 17 januari 2019:
Staat geagendeerd voor extra Deltabijeenkomst op 28 februari 2019. Zie ook brief aan AB bij de 
ingekomen stukken voor 29 januari 2019. Actiepunt afgedaan

10/378. Evaluatie calamiteit droogte Dijk, Herman 01-02-2019
Agendapunt
Algemeen Bestuur 27-11-2018, 03.B Bestuursrapportage 2018-2, begroting 2019, Meerjarenraming 2020-
2022

Toelichting
Verschillende fractie zien graag het onderwerp evaluatie calamiteit droogte terug op de AB-agenda.

Portefeuillehouder de heer Dijk zegt dit toe.

Stand van zaken 19 januari 2019.
Evaluatie staat op agenda AB van 29 januari 2019. Actiepunt afgedaan.

11/398. Definitief besluit over overdracht beheer en 
onderhoud stedelijk water

Pereboom, H 31-01-2019

Agendapunt
Algemeen Bestuur 18-12-2018, 03.C Beheer en onderhoud stedelijk water

Toelichting
Bij definitieve besluitvorming over overdracht beheer en onderhoud stedelijk water wordt de financiële 
informatie en de argumentatie duidelijk toegevoegd.

Stand van zaken 17 januari 2019
Onderwerp staat op agenda AB 29 januari. Actiepunt afgedaan.

12/327. Voortgang van Unie van Waterschappen over 
motie digitalisering stemmen bij verkiezingen

Dijk, Herman 01-01-2019

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 17 januari 2019:
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 gevoeligheid van beïnvloeding van het stemproces. Digitaal 
stemmen gebeurt niet met de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Actiepunt afgedaan.

13/ 324. 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 17 januari 2019:
Via IBABs en de ingekomen stukken AB 29 januari 2019 is/wordt het AB hierover geïnformeerd. Actiepunt 
is dus afgedaan.

14/364. Informeren bestuur sliblijn rwzi Echten 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 17 januari 2019:
Uitvoering gebeurt conform toezegging portefeuillehouder. Zie ook voorstel in AB-vergadering 29 januari 
2019. Actiepunt afgedaan.

Openstaand

Termijn overschreden

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


