
 

 

Definitieve openbare besluitenlijst van de vergadering van het 
dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 
Nr. Z/21/044968-210935 

Datum: 1 november 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 15 november 2022) 

Tijd: 09.00 – 13.00 uur 

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Herman Odink, Hans Pereboom, Marion Wichard, 

Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en Marieke Heling 

(besluitenlijst). Bij agendapunt 2 sluiten David van Raalten en Cor Beekmans aan. 

  

1 

 

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent even na 9.00 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

  
2 

 

Toelichting op de ontwikkelingen HWBP  

 

3 

 

BESPREEKSTUKKEN 

 

3.A 

 

Reactie op concept programmering HWBP 

 
Het DB besluit:  
Het advies aan te houden en de aangepaste versie in het informeel DB van  
8 november 2022 te bespreken.  
 
 

3.B 

 

Ontwikkelingen binnen het landelijke HWBP  

 

Het DB besluit:  
Het advies aan te houden en eveneens in het informeel DB van 8 november a.s. te 
bespreken.  
 
 

3.C 

 

2e bestuursrapportage 2022  

 

Het DB besluit: 
1. De tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen; 
2. Het AB voor te stellen kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2022. 
 

 

3.D 

 

Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 

 

Het DB besluit: 
1. De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2022-2024 vast te stellen, 

voor zover het de mandatering van DB aan SD betreft; 
2. In te stemmen met het bijgevoegde persbericht 
3. Het AB voor te stellen: 

1. De begroting voor 2023 vast te stellen inclusief:  
a) het daarin opgenomen beleid; 
b) de geraamde kosten en opbrengsten; 
c) de onttrekkingen aan de egalisatiereserve watersysteembeheer van € 

6 mln. en de egalisatiereserve zuiveringsbeheer € 2,5 mln.; 
d) de verdeling van de kosten van het programma Maatschappij en 
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organisatie over de programma’s watersysteembeheer 61,7% en 
zuiveringsbeheer 38,3%; 

e) de intentie om de omvang van de algemene reserves 
watersysteembeheer en zuiveringsbeheer op basis van de 
geactualiseerde risico-analyse aan te passen naar respectievelijk € 3,7 
mln. en € 3,6 mln. en deze mutatie bij het vaststellen van de 
jaarstukken 2022 te realiseren. 

2. De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2022-2024 vast te 
stellen. 

 
In de DB-vergadering van 27 oktober jl. heeft u als DB ingestemd met de bijgevoegde 
conceptbegroting 2023-2026. De door u gewenste aanpassingen hebben wij in deze 
versie van de begroting doorgevoerd. 

 

 

4 

 

HAMERSTUKKEN 

4.A 

 

Klachten ingelanden 

 

Het DB besluit: 

1. Akkoord te gaan met de basis brief die gebruikt kan worden als basis voor 
reacties op vragen en/of klachten over de (stijgende) tarieven van WDODelta. 

2. Klacht dhr. L. 
- De informele regel om kano’s niet te schutten in de sluizen Vechterweerd en 
Vilsteren formeel te bevestigen. 
- De klacht van dhr. L. af te doen zoals voorgesteld. 

3. Klacht dhr. V. 
Akkoord te gaan met het afdoeningsvoorstel voor de klacht/vraag van dhr. V. 

 

 

4.B 

 

Toetreding LTO tot de samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bollenteelt 

Drenthe 

 

Het DB besluit: 
1. In te stemmen met toetreding van LTO Noord als projectpartner tot de 

Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe; 
2. Daarvoor het addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst Duurzame 

Bollenteelt Drenthe te sluiten; 
3. In te stemmen met machtiging door de dijkgraaf van dhr. Pereboom tot 

ondertekening van het addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst 
Duurzame Bollenteelt Drenthe; 

4. Het AB te informeren via bijgaande conceptbrief. 

 

4.C 

 

Aangepaste portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur 

 

Het DB besluit: 
onder voorbehoud van een positief besluit van het algemeen bestuur over verkleining 
van het dagelijks bestuur naar vier leden en handhaving van de tijdbestedingsnorm van 
300%; 
1. de bijgaande portefeuilleverdeling vast te stellen en het algemeen bestuur hierover 

te informeren; 
2. de tijdsbestedingsnorm per lid van het dagelijks bestuur te stellen op 75%. 
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5 

 

Concept-besluitenlijst d.d. 18 oktober 2022 en actielijst plus bestuurlijke 

planning 

 

Het DB besluit 
1. Concept besluitenlijst 18 oktober gewijzigd/ongewijzigd vast te stellen  

2. Concept actielijst ongewijzigd vast te stellen 

3. Planning informele DB's ongewijzigd vast te stellen 

4. Planning DB en AB vergaderingen ongewijzigd vast te stellen 

5. Planning Deltabijeenkomsten voor kennisgeving aan te nemen 
6. Concept besluitenlijst 27 oktober ongewijzigd vast te stellen. 
 

 


