CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 31 mei 2022 in het Waterschapshuis te Zwolle.
Aanwezig:

D.S. Schoonman (voorzitter), ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, C.N. Hunger, R.H.J. Hooch Antink,
E.J. Leeuw, A.A.J. Nijland, J. van Oorschot, , K.H. Odink, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater , H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, A. Smit,
G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard,
J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig:

O.H. Brandsma, W.T.A. Konter, A.A.J. Nijland, F.K.L. Spijkervet, E. Piek

1

Agendapunt

Voorstel/Overweging, vraag of opmerking

Besluit

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

De agenda
wordt
vastgesteld.




De voorzitter heet de deelnemers van de cursus Actief voor het Waterschap van Prodemos en de
cursusleider van harte welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Brandsma, Konter, Nijland, Spijkervet en Piek.

2

Mogelijkheid tot inspreken

Er hebben zich geen insprekers gemeld

3A

Aanvullend krediet
zonnepanelen op RWZI
locaties en daken

Het AB besluit:
Conform
1. In te stemmen met het voorkeursalternatief om voor de aanschaf en plaatsing van
zonnepanelen op RWZI locaties en daken een aanvullend krediet van € 4.050.000 beschikbaar
te stellen om hiermee bij te dragen aan het doel Energieneutraal 2030 en daarmee de huidige
meerjarenraming te overschrijden met € 1,8 miljoen.
2. De investering voor potentiële energieproductie met zonnepanelen op resterende RWZI locaties
op te nemen in de begroting en meerjarenraming 2023-2026 om hiermee maximaal bij te dragen
aan een energieneutraal waterschap per 2030.
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De fracties SGP en Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel geven een stemverklaring dat ze uitsluitend
instemmen met punt 1.

4A

Treasurystatuut 2022
Waterschap Drents
Overijsselse Delta

Het AB besluit:
Het bijgevoegde geactualiseerde Treasurystatuut 2022 van Waterschap Drents Overijsselse Delta vast te
stellen, onder intrekking van het Treasurystatuut, vastgesteld op 4 januari 2016.

Conform

4B

GBLT: jaarstukken 2021,
begrotingswijziging 20221, kadernotitie 2023 en
concept begroting 2023

Het AB besluit:

Conform

4C

Ontwerp begroting 2023
voor het Waterschapshuis

Het AB besluit:
Conform
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 van Het Waterschapshuis
2. Instemmen met de Ontwerp Begroting 2023 van Het Waterschapshuis en hierop een zienswijze in te
dienen waarin aandacht wordt gevraagd:
o De verhouding tussen de initiatiefbudgetten (verantwoordelijkheid Opdrachtgeverstafel) en de
ontwikkelbudgetten in de programma’s (verantwoordelijkheid Uitvoerende Overleggen);
o De omvang van de initiatieven en de risico’s van schaarste aan beschikbare capaciteit;
o Transparantie in het prioriteren van initiatieven en projecten.

4D

Jaarstukken 2021,
Concept programmabegroting 2023 en
Meerjarenraming 2024 2026) Aqualysis

Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026;
2. Geen zienswijze in te dienen i.r.t. Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 van
Aqualysis;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken Aqualysis over het jaar 2021.

Conform

4E

Communicatiestrategie
verkiezingen 2023

Het AB besluit:
De communicatiestrategie vast te stellen voor de waterschapsverkiezingen 2023.

Conform

1. Instemmen met begrotingswijziging 2022-1 van GBLT.
2. Instemmen met de concept begroting 2023 van het gemeenschappelijk belastingkantoor (GBLT).
3. Geen zienswijze indienen op deze concept begroting 2023 en begrotingswijziging 2022-1.
4. Kennis nemen van de Kadernotitie 2023 en de Jaarstukken 2021.
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4F

Programma van eisen
accountantsdiensten

Het AB besluit om:
1. Het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountant vast te stellen, conform het
advies van de Auditcommissie;
2. Kennis te nemen van de samenstelling van de selectiecommissie die het selectieproces van de
nieuw te contracteren accountant zal uitvoeren;
3. De selectiecommissie te machtigen om, in de geest van het programma van eisen, noodzakelijke
keuzes te maken om de aanbesteding succesvol af te ronden.

Conform

5

Concept besluitenlijst d.d.
19 april 2022 plus actielijst

Voorstel:
De besluitenlijst van 19 april vast te stellen

Gewijzigd
vastgesteld

M.b.t. agendapunt 3B (Evaluatie beleid IBOOM) van de besluitenlijst:
Mevrouw Poutsma ziet graag in de besluitenlijst verduidelijkt dat de fracties ChristenUnie, CDA, Bedrijven en
Water Natuurlijk aandacht blijven vragen voor de uitzondering, hierbij doelend op het onderhoud van A
watergangen door derden. De voorzitter zegt dit toe. Verder vraagt mevrouw Poutsma n.a.v. de besluitenlijst
hoe deze uitzondering onder de aandacht blijft. De voorzitter zegt toe dat hier op terug wordt gekomen bij
het algemeen bestuur.

6

Ingekomen stukken

De actielijst vast te stellen.

Conform .

Categorie 1: aannemen voor kennisgeving
1. Provincie Overijssel - Goedkeuring projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle

Conform

Categorie 2: aannemen voor kennisgeving, met afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur.
1. Het Waterschapshuis - Begroting 2023 + zienswijze + voorstel AB (zie agendapunt 4.C)
2. GBLT - Kadernotitie, ontwerpbegroting 2023, begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 (zie
agendapunt 4.B)
3. Aqualysis - Jaarstukken 2021, concept programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
(zie agendapunt 4.D)
Categorie 3: doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening.
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1. De heer L. – Bezwaar tegen openstelling Vechtdijk (vertrouwelijk)
Een afschrift van de antwoordbrief van het dagelijks bestuur wordt gedeeld met het algemeen bestuur.
Categorie 4: brieven van het dagelijks bestuur aannemen voor kennisgeving.
 Dagelijks bestuur – Pilot Energierad Oldenhave
 Dagelijks bestuur – Beantwoording vragen AB naar aanleiding van benchmark HWBP
 Dagelijks bestuur – Rode lijsten soorten in waterberging
 Dagelijks bestuur – Korting op pacht bij duurzaam grondgebruik
 Dagelijks bestuur – Uitvoering Artikel 109a Onderzoek
 Dagelijks bestuur – Stand van zaken Nationaal Groeifonds
 Dagelijks bestuur – Op weg naar RES 2.0 regio Drenthe

7

Rondvraag

De heer Westerhof informeert naar de stand van zaken m.b.t. de formaldehyde bij rwzi’s. Portefeuillehouder
mevrouw Wichard praat het algemeen bestuur hier kort over bij.
De heer van Oorschot informeert naar de stand van aanpassing belastingstelsel waterschappen.
Portefeuillehouder Herman Odink meldt dat dit onderwerp voor dit jaar nog gepland staat voor consultatie in
de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën. Er wordt gekoerst op invoering in 2025.

7.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15:40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 28 juni 2022
De secretaris,

De voorzitter,

.

