
 
Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur  
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 25 februari 2020 en bijgewerkt voor AB van 24 maart 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) Zoon, P.A. 01-10-2020 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 10 maart 2020: 
Mede afhankelijk van het verloop van de Raad van State procedure wordt dit mogelijk Q4 2020. Bij de agendering zullen ook de stukken van de 
eerdere besluitvorming (februari 2019) ter achtergrondinformatie worden toegevoegd. 

 Algemeen Bestuur 25-02-2020 7 Rondvraag 

577. Stand van zaken subsidie Zonnepanelen Wichard, M. 01-04-2020 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
De heer Tuten van de informeert naar de stand van zaken van de SDE-subsidie op zonnepanelen. Portefeuillehouder mevrouw Wichard zegt toe hier 
schriftelijk op terug te komen. 
 
Stand van zaken 10 maart 2020: 
De brief van het dagelijks bestuur komt eind maart beschikbaar voor het algemeen bestuur en komt terug bij de ingekomen stukken van de AB-
vergadering van 28 april 2020. Deze actie is hiermee afgedaan. 

 Algemeen Bestuur 25-02-2020 03.C Krediet voor voorfinanciering voorbereiding planuitwerking HWBP project Stenendijk Hasselt 

576. Fasering en krediet HWBP project Stenendijk Hasselt Breunissen, B. 01-04-2020 Afgehandeld. 



 
Toelichting actiepunt 
In reactie op de vraag van de heer Gernaat van de fractie GBDO of er in 2019 ook krediet is aangevraagd voor deze onderdelen van de planuitwerking 
zegt de portefeuillehouder de heer Breunissen toe hierop terug te komen. 
 
Stand van zaken 10 maart 2020: 
Dit onderwerp komt terug bij de ingekomen stukken van de AB-vergadering van 24 maart 2020. Deze actie is hiermee afgedaan. 
 

 Algemeen Bestuur 28-01-2020 04 Concept besluitenlijst AB d.d. 17 december 2019  

558. Vaststellen reactienota Waterschapszorg Pereboom, H 01-03-2020 Afgehandeld. 

Toelichting actiepunt 
De heer Spijkervet is in de veronderstelling dat het vaststellen van de reactienota een bevoegdheid van het algemeen bestuur is. Als deze 
bevoegdheid gewijzigd is naar het dagelijks bestuur, wenst hij hier duidelijkheid over. De voorzitter zegt toe hier op terug te komen. 
 
Stand van zaken 10 maart 2020: 
De portefeuillehouder heeft hier in de AB-vergadering van 25 februari 2020 een nadere toelichting op gegeven. Deze actie is hiermee afgedaan. 

 Algemeen Bestuur 28-01-2020 05 Ingekomen stukken en mededelingen 

557. Brief van DB aan AB over eindrapportage project 'Schoon erf, 
schone sloot' 

Pereboom, H 01-03-2020 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
Naar aanleiding van de inbreng van de heer Nijland worden vanuit enkele fracties vragen gesteld aan het dagelijks bestuur en wordt verzocht om een 
reactie op de inbreng. Plaatsvervangend portefeuillehouder de heer Wijnen zegt toe dat het dagelijks bestuur hierop terugkomt. 
 
Stand van zaken 10 maart 2020: 
Het algemeen bestuur is met een brief van het dagelijks bestuur geïnformeerd. Deze actie is hiermee afgedaan. 

 

 
 Openstaand 
 Termijn overschreden 

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



 
 

 


