
  

 

 

Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur  
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op  20 oktober 2020 en bijgewerkt voor AB van 17 november 2020. 

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status 

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

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

Schoonman, Dirk-Siert 02-07-2021 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 5 november 2020: 
De Raad van State heeft haar zittingen hervat.  Naar verwachting volgt in december 2020 uitspraak van het vonnis. De beoogde financial 
closure wordt verwacht 1e helft 2021. Bij agendering zullen ook de stukken van de eerdere besluitvorming (februari 2019) ter 
achtergrondinformatie worden toegevoegd. 

 Algemeen Bestuur 30-06-2020 04.C Begrotingsbrief 2021-2024 

662. Overzicht bezuinigingen Odink, K.H. 27-11-2020 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
De heer Odink zegt toe dat het algemeen bestuur een overzicht ontvangt met onderwerpen waarop wel en geen bezuinigingen worden 
voorgesteld. 
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Stand van zaken 5 november 2020: 
Het dagelijks bestuur heeft op 20 augustus in een bijeenkomst hierover een pakket ca. 3 miljoen aan ombuigingen besproken voor 
2021. Ook zijn er afspraken gemaakt voor zoekrichtingen voor bezuinigingen in de begrotingen na 2021. In de begrotingsbrief 2021-
2024 wordt hier op teruggekomen. Het actiepunt is hiermee afgedaan. 
 

 Algemeen Bestuur 08-09-2020 06.A Ingekomen stukken  

693. Wijze van agenderen ingekomen stukken Schoonman, Dirk-Siert 27-11-2020 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
Op verzoek van de heer Spijkervet komt het onderwerp ingekomen stukken, de inhoud en de wijze van afdoening op de agenda van het 
fractievoorzittersoverleg. 
 
Stand van zaken 5 november 2020: 
Het onderwerp is geagendeerd voor het fractievoorzittersoverleg op 1 december 2020. 

692. Reactie op de brief Meten is Weten over integrale aanpak 
Natura2000 

Pereboom, H 20-11-2020 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
Mevrouw Doornbos verzoekt het dagelijks bestuur om reactie aan het algemeen bestuur op deze brief. Dit kan in de Deltabijeenkomst 
op 13 oktober. Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt hier op terug te komen. 
 
Stand van zaken 5 november 2020: 
De reactiebrief van het dagelijks bestuur komt terug bij de ingekomen stukken van de AB-vergadering op 17 november 2020. De actie is 
hiermee afgedaan. 

 Algemeen Bestuur 20-10-2020 6 15:40 uur Ingekomen stukken 
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729. 06-05 Vragen over AB brief vaststellen van de concept 
factsheets van de KRW 

Pereboom, H 20-11-2020 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
De heer Oegema van de fractie CDA en mevrouw Doornbos van de fractie AWP hebben naar aanleiding van de brief vragen die zij 
schriftelijk zullen indienen. Het dagelijks bestuur zal deze vragen schriftelijk beantwoorden. 
 
Stand van zaken 5 november: 
Komt via DB terug in de AB-vergadering van december 2020. 
 

 Algemeen Bestuur 20-10-2020 8 15:55 uur Rondvraag 

731. Blijvend informatieboord bij het project Marswetering Pereboom, H 20-11-2020 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
Mevrouw Onderdijk van de fractie Gemeentebelangen Drenthe Overijssel informeert naar de mogelijkheden om blijvende 
informatieborden te plaatsen bij het project Marswetering. Dit mede naar aanleiding van contact met een ondernemer uit Dalfsen die 
veel vragen krijg van toeristen over het project. De voorzitter zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. 
 
Stand van zaken 5 november 2020: 
Zodra het project is opgeleverd door de aannemer, zal er een permanent informatiebord geplaats worden. 

730. Start satelietschouw Odink, K.H. 20-11-2020 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
De heer Timmerman van de fractie ongebouwd vraagt of dit jaar de satelietschouw eerder is gestart dan de gebruikelijke startdatum 
zijnde 15 november. Portefeuillehouder de heer Odink licht de werkwijze toe zegt toe het algemeen bestuur nader te informeren over de 
hierbij gehanteerde data. 
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Stand van zaken 5 november 2020: 
Reactie komt via het DB terug naar het AB. 
 

 Algemeen Bestuur 20-10-2020 3.A 13:35 uur Kredietaanvraag Planuitwerking HWBP Stenendijk Hasselt 

728. Hoogte renovatiekosten monumentale muur en aantal 
provinciale subsidie 

Breunissen, B. 19-11-2020 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
De heer Westerhof van de fractie 50Plus informeert naar de hoogte van de renovatiekosten van de monumentale muur en het aandeel 
provinciale subsidie hierin. 
Portefeuillehouder de heer Breunissen zegt toe hier algemeen bestuur hier schriftelijk over te informeren. 
 
Stand van zaken 5 november 2020: 
Reactie komt via DB terug naar het AB. 
 

 Algemeen Bestuur 08-09-2020 06.A Ingekomen stukken  

694. Dijken in relatie tot de droogte Breunissen, B. 23-10-2020 Verlopen 

Toelichting actiepunt 
De Oegema stelt een vraag over hoe het gaat met de dijken in relatie tot de droogte en vraagt hier aandacht voor. 
 
Portefeuillehouder de heer Breunissen geeft aan dat hier zorg voor is en zegt toe hier schriftelijk aanvullende informatie over te 
verschaffen. 
 
Stand van zaken 8 oktober 2020: 
Reactie komt via DB terug naar het AB. 
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 Openstaand 
 Termijn overschreden 

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

 


