
Bijlage 1 — overzicht bestuursbesluiten Waterschapszorg 

Relevante besluiten van het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB) in 

relatie tot Waterschapszorg (WSZ): 

> 

v 

v 

v 

v 

VVV 

v v 

v 

AB 31 oktober 2017: vaststelling van de variant waarmee het beleid voor WSZ 

na de fusie van de beide waterschappen wordt geharmoniseerd. 

AB 16 oktober 2018: besluit om een kredietruimte van € 14,7 mln. op te 

nemen in de meerjarenbegroting 2019-2022 voor de implementatie van WSZ 

en het DB te mandateren om het Plan van Aanpak vast te stellen en krediet 

beschikbaar te stellen. 

AB 27 november 2018: Na de implementatie van WSZ in minimaal één 

deelgebied wordt een bestuurlijke evaluatie opgesteld, inclusief financieel 

deel. Hiermee wordt 

inhoudelijke en financiële bijsturing op het programma door het AB mogelijk. 

DB 12 maart 2019: vaststelling van het Plan van Aanpak WSZ. Hiermee is 

0.a. het volgende besloten: 

e Bestuurlijke evaluatie van de aanpak WSZ na uitvoering in één of meer 

deelgebieden. 

« Hoe de uitspraak van het AB ‘1 x in het gebied'’ is vertaald, namelijk 

door een aantal thema's mee te nemen in WSZ. 

e 1e krediet à € 1,6 mIn. beschikbaar gesteld. 

DB 5 april 2020: bruikleenovereenkomsten meenemen in WSZ en kosten 

koper uit risicoreservering betalen bij transacties 

DB 19 mei 2020: 2e krediet à € 5,9 mIn. beschikbaar gesteld tot medio 2021. 

Deltabijeenkomst 19 mei 2020: Voortgang WSZ besproken. 

AB 8 september 2020: Kennisgenomen van de tussentijdse evaluatie van 

Waterschapszorg, waarbij het AB heeft besloten om ongewijzigd door te gaan 

met de invoering van Waterschapszorg. 

DB 21 september 2021: 3e krediet à € 5,5 mIn. beschikbaar gesteld tot medio 

2022. 

DB 13 december 2022: laatste krediet van € 1.7 miIn. beschikbaar gesteld voor 

WSZ en de bestuurlijke afronding van WSZ aangekondigd. 

Diverse DB-overleggen van september 2019 tot december 2022: vaststellen 

van alle ontwerp- en definitieve leggers van de deelgebieden 1 t/m 22. 


