Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 14 december 2021 (incl. alle in I-babs openstaande actiepunten).

Agendapunt

Verantwoordelijken

Deadline

Status

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

01-04-2022

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 2 februari 2022:
De startnotitie DuurzaamDoen is behandeld in de AB-vergadering van 14 december 2021. Het beleidskader DuurzaamDoen staat gepland voor de AB-vergadering
van 22 maart 2022.
863.

Toetsingskader voor voorstellen omtrent circulariteit

Wichard, Marion

01-04-2022

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.

Openstaand
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Stand van zaken 2 februari 2022:
De startnotitie DuurzaamDoen is behandeld in de AB-vergadering van 14 december 2021. Het beleidskader DuurzaamDoen staat gepland voor de AB-vergadering
van 22 maart 2022.
Algemeen Bestuur 29-06-2021 03.A.2 Jaarstukken 2020 WDODelta
880.

Compactere jaarstukken

Odink, Herman

30-06-2022

Afgehandeld

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 2 februari 2022:
Dit onderwerp is in september 2021 besproken in de Auditcommissie, in samenhang met de mogelijke wijzigingen van het BBVW. De Auditcommissie heeft in haar
december vergadering ingestemd met het concept DB-voorstel. Het dagelijks bestuur heeft dit advies, om in lijn met de wens van het AB tot een compacter
document te komen, overgenomen. Deze wijzigingen worden voor het eerst toegepast bij het opstellen van de Jaarstukken 2021. Deze actie is hiermee
afgehandeld.
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 2021 een Deltabijeenkomst over de schuldpositie van het waterschap zal worden georganiseerd. 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. In de AB-vergadering van 30 november 2021 heeft het AB hier nogmaals aandacht voor gevraagd
Stand van zaken 2 februari 2022:
Het onderwerp is inmiddels opnieuw geagendeerd voor de Deltabijeenkomst op 26 april 2022. Deze actie is hiermee afgehandeld.

Algemeen Bestuur 26-10-2021 8 Ingekomen stukken en mededelingen
921.

Resultaten eerst fase ZON delen met AB
Toelichting actiepunt

Pereboom, Hans

31-03-2022

Openstaand
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N.a.v. de brief over Bestuursovereenkomst ZON wordt toegezegd dat het AB zal worden geïnformeerd over de resultaten van de eerste fase.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Terugkoppeling over de resultaten van fase 1 is nu voorzien voor de AB-vergadering van maart 2022.
Algemeen Bestuur 30-11-2021 04.1 2e Bestuursrapportage 2021
930.

Uitsplitsing aanvullend krediet voorbereiding WOM projecten
(2018)

Pereboom, Hans

25-01-2022

Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Op een vraag van dhr. Visscher zegt dhr. Pereboom toe dat schriftelijke een uitsplitsing zal worden verstrekt van het gevraagde aanvullende krediet van € 180.000
voor voorbereiding WOM projecten (2018).
Stand van zaken 2 februari 2022:
Een brief van DB over dit onderwerp is opgenomen bij de ingekomen stukken voor de AB-vergadering van 15 februari 2022 en begin januari met u gedeeld in I-babs.
Deze actie is hiermee afgedaan.
Algemeen Bestuur 30-11-2021 04.2 Begroting 2022 - meerjarenraming 2023-2025
932.

Medewerkerstevredenheid

Schoonman, Dirk-Siert

01-06-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Dhr. Schoonman zegt toe dat de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) zal (op organisatieniveau) zullen worden gedeeld met het AB.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Dit onderwerp staat nu gepland voor de AB-vergadering van 22 maart 2022.
Algemeen Bestuur 30-11-2021 08 Rondvraag
933.

Korting op pacht bij duurzame bedrijfsvoering

Odink, Herman

31-03-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Op een vraag van dhr. Brandsma wordt toegezegd dat schriftelijk wordt teruggekomen op de vraag of het waterschap korting op pachtprijzen zou kunnen verlenen
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bij duurzame bedrijfsvoering.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Deze actie is teruggelegd bij de afdeling Vergunningen, Handhaving en Grondzaken. Beantwoording aan AB staat gepland voor de AB-vergadering van 22 maart.
934.

Herziening belastingstelsel

Odink, Herman

25-01-2022

Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Toegezegd wordt dat het AB schriftelijk zal worden geïnformeerd over de stand van zaken herziening belastingstelsel.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Een brief van DB over dit onderwerp is opgenomen bij de ingekomen stukken voor de AB-vergadering van 15 februari 2022 en medio december 2021 met u gedeeld
in I-babs. De actie is hiermee afgedaan.
Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.1 Ontwerp Waterbeheerprogramma WDODelta planperiode 2022-2027
937.

Waterkwaliteitsspoor en nadere informatie riooloverstorten

Wijnen, Hans

30-11-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Toegezegd wordt dat het AB geïnformeerd wordt over het waterkwaliteitsspoor waaronder riooloverstorten.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Deze actie is teruggelegd bij de afdeling Strategie en Beleid. In het voorjaar 2022 zal het AB schriftelijk worden geïnformeerd over dit thema.
Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.2 Kadernotitie stedelijk water
938.

Stand van zaken overname stedelijk water

Wijnen, Hans

31-03-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Op een vraag van dhr. Van Oorschot wordt toegezegd dat er schriftelijk een stand van zaken van de overname van stedelijk water zal worden gegeven.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Deze actie is teruggelegd bij de afdeling Watersysteem en Dijken.
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Stand van zaken van bestrijding van invasieve exoten in relatie tot
stedelijk water

Wijnen, Hans

30-04-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Op een vraag van dhr. Gernaat wordt toegezegd dat schriftelijk zal worden gerapporteerd over de stand van zaken van bestrijding van invasieve exoten in relatie tot
stedelijk water.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Deze actie Is teruggelegd bij de afdeling Watersysteem en Dijken. Dit onderwerp komt naar verwachting terug in de AB-vergadering van april.
Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.3 Tweede voorbereidingskrediet planuitwerking Zwolle Olst
940.

Benchmark HWBP

Breunissen, Breun

31-05-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Naar aanleiding van een vraag van dhr. Oegema over de verhouding van de voorbereidingskosten t.o.v. de realisatiekosten, wordt toegezegd dat het AB zal worden
geïnformeerd over de benchmark van het HWBP.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Deze actie is teruggelegd in de organisatie. Deze actie heeft directe relatie met AB actiepunt 942 (Overzicht kosten project krediet planuitwerking Zwolle t.o.v.
andere HWBP Projecten). Beide vragen worden meegenomen bij de subsidieaanvraag van HWBP project Zwolle Olst / IJsselwerken.
Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.4 Projectplan en kredietaanvraag Stenendijk Hasselt
942.

Overzicht kosten project krediet planuitwerking Zwolle t.o.v.
andere HWBP Projecten

Breunissen, Breun

31-03-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Naar aanleiding van een vraag van dhr. Van Oorschot wordt toegezegd dat schriftelijk informatie wordt verstrekt over kosten van dit project t.o.v. andere HWBP
projecten.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Deze actie is teruggelegd in de organisatie. Deze actie heeft directe relatie met AB actiepunt 940 (Benchmark HWBP). Beide vragen worden meegenomen bij de
subsidieaanvraag van HWBP project Zwolle Olst / IJsselwerken.
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Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.5 Evaluatie beleid watererfgoed en ruimtelijke kwaliteit
943.

Beschrijvingen erfgoed

Odink, Herman

30-09-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Toegezegd wordt volgend jaar een stand van zaken van de beschrijving van het erfgoed te geven.
Stand van zaken 2 februari 2022:
De basisinventarisatie waterschapserfgoed blijft onder de aandacht en is in bewerking (vb aanvulling van veldkeistuwen) bij de afdeling Strategie en Beleid.
Algemeen Bestuur 14-12-2021 4 Ingekomen stukken en mededelingen
944.

Brief Natuurplatform Zwolle

Schoonman, Dirk-Siert

28-02-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
Toegezegd is dat het AB een afschrift van de antwoordbrief aan Natuurplatform Zwolle ontvangt.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Deze actie is teruggelegd in de organisatie. Er is een gesprek gevoerd met een afvaardiging van het Natuurplatform met de heer Breunissen. Een brief is in concept
gereed. Deze zal voor eind februari kunnen worden gestuurd en gedeeld met het AB.
Algemeen Bestuur 14-12-2021 6 Rondvraag
945.

Situering meetpunten

Schoonman, Dirk-Siert

31-03-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Spijkervet vraagt hoe de situering van de WDODelta meetpunten is ten opzichte van de herkomst van de water specifiek stedelijk gebied, natuurgebied en
landbouwgebied?
De voorzitter zegt dat hiertoe een poging wordt ondernomen naar het AB.
Stand van zaken 2 februari 2022:
Deze actie is teruggelegd bij de afdeling Strategie & Beleid. Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 22 maart 2022.
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Openstaand
Termijn overschreden
Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (en staat in ibabs bij afgehandelde punten.

