Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 26 oktober 2021 (inclusief alle in Ibabs openstaande acties)

Agendapunt

Verantwoordelijken

Deadline

Status

Algemeen Bestuur 29-06-2021 03.C Begrotingsbrief 2022-2025
881.

Deltabijeenkomst over schuldpositie

Odink, Herman

01-07-2022

Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Toegezegd wordt dat dit najaar een Deltabijeenkomst over de schuldpositie van het waterschap zal worden georganiseerd.
Stand van zaken 17 november 2021:
Het onderwerp is behandeld in een Deltabijeenkomst op 14 september 2021. Geconcludeerd is dat een tweede behandeling van dit onderwerp gewenst is. Deze zal
in 2022 worden ingepland, in de aanloop naar de Begrotingsbrief. Deze actie is hiermee afgehandeld.
Algemeen Bestuur 29-06-2021 03.A.2 Jaarstukken 2020 WDODelta
880.

Compactere jaarstukken

Odink, Herman

30-06-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Toegezegd wordt dat het DB na zal gaan of de Jaarstukken compacter kunnen worden opgesteld, in samenspraak met de Auditcommissie.
Stand van zaken 17 november 2021:
Dit onderwerp is in september besproken in de Auditcommissie, in samenhang met de mogelijke wijzigingen van het BBVW. In de decembervergadering van de
Auditcommissie zal een concept DB-voorstel over de wijziging van de inrichting van de jaarstukken besproken worden.
Algemeen Bestuur 26-10-2021 8 Ingekomen stukken en mededelingen
921.

Resultaten eerst fase ZON delen met AB

Pereboom, Hans

31-03-2022

Toelichting actiepunt
N.a.v. de brief over Bestuursovereenkomst ZON wordt toegezegd dat het AB zal worden geïnformeerd over de resultaten van de eerste fase.

Afgehandeld
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Stand van zaken 17 november 2021:
Terugkoppeling over de resultaten van fase 1 is nu voorzien voor de AB-vergadering van maart 2022. Het onderwerp zal worden ingepland. Deze actie is hiermee
afgedaan.
Algemeen Bestuur 18-05-2021 03.A Pilot terugwinnen cellulose rwzi Dalfsen
862.

Uitvoering geven aan de motie circulariteit van de fractie Bedrijven

Wichard, Marion

01-01-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Het DB heeft de motie met de onderstaande inhoud overgenomen, met dien verstande dat aan toekomstige voorstellen niet alleen een business case maar een
bredere 'value case' wordt toegevoegd
'Op een zo kort mogelijke termijn uitvoering te geven aan Amendement 7
(Vermarkten circulaire producten) van Fractie Bedrijven en VVD op de Watervisie
ingediend in de AB vergadering van 26 mei 2020. Tevens wordt het DB opgeroepen
toekomstige voorstellen ten aanzien van circulariteit vergezeld te laten gaan van een
heldere business case met (mogelijke) opbrengsten en terugverdientijden'.
Het betreffende amendement , overgenomen door het DB in de vergadering van 26 mei 2020, luidde:
'Het waterschap is gebaat bij het verkrijgen en optimaliseren van de < circulaire> producten. Dat vraagt om een marktgerichte aanpak. Op korte termijn zal hiervoor
een visie worden ontwikkeld waarin een voorstel zal worden gedaan hoe deze visie kan worden ingevuld'.
Stand van zaken 17 november 2021:
Een aanzet voor de visie is opgenomen in de Watervisie. Een nadere uitwerking zal in het vierde kwartaal 2021 plaatsvinden in de beoogde aanpak ‘Duurzaam Doen
2.0’, zoals aangekondigd tijdens de Deltabijeenkomst van 11 mei 2021.
863.

Toetsingskader voor voorstellen omtrent circulariteit

Wichard, Marion

01-01-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Op verzoek van de fracties van VVD en Bedrijven zegt mw. Wichard toe dat het dagelijks bestuur met kaders komt voor dit soort voorstellen.
Stand van zaken 17 november 2021:
Het dagelijks bestuur komt met kaders voor dit soort voorstellen en zal dit in het vierde kwartaal 2021 uitwerken in de beoogde aanpak ‘Duurzaam Doen 2.0’, zoals
aangekondigd tijdens de Deltabijeenkomst van 11 mei 2021.
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Algemeen Bestuur 26-10-2021 5.1 Verkenning Nationaal groeifonds/Waterfabriek van de toekomst
920.

Opstartkosten meefinancieren verkenning Nationaal groeifonds/
Waterfabriek van de toekomst

Wichard, Marion

30-11-2021

Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Mevrouw Pater (VVD) vraagt of de opstartkosten ook meegefinancierd kunnen worden door het Groeifonds. Toegezegd wordt dat hier schriftelijk op geantwoord
zal worden.
Stand van zaken 17 november 2021:
Een brief van DB aan AB hierover is opgenomen bij de ingekomen stukken van de AB-vergadering op 30 november 2021. Deze actie is hiermee afgedaan.

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

