
Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op  28 juni 2022

Bijgewerkt voor de AB-vergadering van 20 september 2022

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status

 Algemeen Bestuur 28-06-2022 06 Ingekomen stukken en mededelingen

1015
.

Vrouwen in leidinggevende posities binnen WDODelta en 
verbonden partijen

Schoonman, Dirk-Siert 30-09-2022 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
N.a.v. brief 6.1.7. vraag mevrouw Pater om binnen WDODelta inzichtelijk te maken hoeveel vrouwen er in leidinggevende posities zijn én hieraan 
gekoppeld bij de verbonden partijen. De voorzitter zegt toe dat dit intern mogelijk is. Voor de verbonden partijen wordt ook getracht dit inzichtelijk te 
maken.

Stand van zaken 7 september 2022:
Een brief aan AB over dit onderwerp komt terug bij de ingekomen stukken van de AB-vergadering op 20 september 2022. Deze actie is hiermee 
afgedaan.

 Algemeen Bestuur 31-05-2022 07 Rondvraag

1008
.

Herziening belastingstelsel Odink, Herman 22-09-2022 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Toegezegd wordt dat teruggekomen wordt op de wijze waarop het AB betrokken wordt bij de wetswijziging ten aanzien van de herziening van het 
belastingstelsel

Stand van zaken 7 september 2022:
Een voorstel staat op de agenda voor de AB-vergadering van 20 september 2022. Deze actie is hiermee afgedaan.
.

 Algemeen Bestuur 19-04-2022 07 Rondvraag
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999. Stand van zaken afspraken over de waterberging in Raalte Pereboom, Hans 24-02-2023 Openstaand

Toelichting actiepunt
N.a.v. een vraag van de heer Hooch Antink wordt toegezegd dat er wordt teruggekomen op de stand van zaken omtrent de afspraken met de heer 
Klein Langevelsloo over de waterberging in Raalte.

Stand van zaken 7 september 2022:
Deze actie is opgepakt door de afdeling Onderzoek en Advies en is gekoppeld aan de evaluatie waterbergingen zuid. De evaluatie zit nog steeds in de
afrondende fase. Op basis van deze eerste uitgangspunten zijn al verkennende gesprekken gevoerd met meneer. Het AB wordt te zijner tijd 
geïnformeerd over de uitkomst van deze gesprekken.

 Algemeen Bestuur 22-03-2022 03.F Brief van DB aan AB over beantwoording van vragen over gasleverancier WDODelta (ingelast bespreekpunt)

980. Vragen over gasleverancier WDODelta Odink, Herman 31-12-2022 Openstaand

Toelichting actiepunt
N.a.v. vragen van mevrouw Pater geeft de voorzitter aan dat er aan wordt gewerkt. Er wordt toegezegd dat het AB door de portefeuillehouder op de 
hoogte zal worden gehouden.

Stand van zaken 7 september 2022:
De portefeuillehouder zal in de AB-vergadering van 20 september 2022 mondeling een korte stand van zaken delen.

 Algemeen Bestuur 22-03-2022 3.A Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle

977. Wijzigingen in projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle Breunissen, Breun 31-12-2022 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Naar aanleiding van een vraag van mw. Onderdijk zegt de heer Breunissen toe om het AB op de hoogte te houden wanneer er bij de verdere 
uitwerking van het ontwerp en in de realisatiefase gebruik wordt gemaakt van de flexibiliteit bepalingen in het Projectplan Waterwet.

Stand van zaken 7 september 2022:
Een brief aan AB over dit onderwerp komt terug bij de ingekomen stukken van de AB-vergadering op 20 september 2022. Deze actie is hiermee 
afgedaan.

 Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.5 Evaluatie beleid watererfgoed en ruimtelijke kwaliteit

943. Beschrijvingen erfgoed Odink, Herman 30-11-2022 Openstaand

Toelichting actiepunt
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Toegezegd wordt volgend jaar een stand van zaken van de beschrijving van het erfgoed te geven.

Stand van zaken 7 september 2022:
Een stand van zaken met een nieuwe opzet en het verhaal van water in de tijdlijn volgt eind november 2022 in het AB. De basisinventarisatie 
waterschapserfgoed blijft onder de aandacht en is in bewerking (vb aanvulling van veldkeistuwen).

Openstaand
Termijn overschreden

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


