Openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks
bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta
Nr. Z/21/044968-184776
Datum:
11 januari 2022
(vastgesteld in DB-vergadering 25 januari 2022)
Tijd:
8:30 uur
Aanwezig:
Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink,
Hans Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretarisdirecteur) en Marieke Heling (besluitenlijst)

1

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 8.30 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2

Concept-besluitenlijst d.d. 14 december 2021, actielijst en planningen
Besluit:
2.1 De concept-besluitenlijst van 14 december wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.2 De concept-actielijst van het DB van 14 december wordt gewijzigd vastgesteld. 2.3
De planning van de informele DB s wordt gewijzigd vastgesteld
2.4 Planning DB en AB vergaderingen wordt ongewijzigd vastgesteld en ter
kennisname doorgeleid naar het Fractievoorzittersoverleg
2.5 Planning Deltabijeenkomsten wordt in concept vastgesteld en doorgeleid naar het
fractievoorzittersoverleg.
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3

Bespreekstukken (er zijn geen Hamerstukken ingediend)

3.1

PIP en Ontwerp peilbesluit Noordmanen
Besluit:
Het DB besluit:
1. Kennisnemen van het inrichtingsplan Noordmanen en het ontwerp PIP voor
Noordmanen en besluiten geen zienswijze in te dienen op het ontwerp-PIP.
2. Het peilbesluit Noordmanen met toelichting in ontwerp vaststellen en deze ter inzage
leggen.

3.2

Waterschapszorg: leggerwijziging: Kampen, Rouveen en Staphorst en ontwerp
leggerwijziging Haerst-Genne
Besluit:
Het DB besluit om in het kader van Waterschapszorg, de gewijzigde legger voor
deelgebied 16 (Haerst-Genne) in ontwerp vast te stellen.
Op de overige besluitpunten wordt eerst nog nader advies gevraagd. Om die reden
neemt de portefeuillehouder de besluitpunten 13,14 en 15 terug.

Kredietaanvraag waterschapsverkiezingen 2023
3.3
Besluit:
Het DB besluit:
1. waterschapsverkiezingen te organiseren en hiervoor een krediet beschikbaar te
650.000, -.
2. De projectleider als budgethouder aan te wijzen.

3.4

Plan van aanpak proces schuldpositie
Besluit:
Het DB besluit:
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1. Kennis te nemen van:
- de voorgestelde aanpak en tijdsplanning voor het in beeld brengen van de
ontwikkeling van de schuldpositie van WDODelta en het expliciet maken van het
afwegingskader om wel of geen maatregelen te nemen om die schuldpositie te
verbeteren;
- de presentatie over het onderwerp Schuldpositie die tijdens een Deltabijeenkomst van
medio september 2021 is verzorgd voor het AB.
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak en tijdsplanning, rekening houdend met
aanpassingsvoorstellen zoals die door het DB tijdens de vergadering worden gedaan.

3.5

Uitwerkingsnotitie Stedelijk Water
Besluit:
Het DB besluit de uitwerkingsnotitie stedelijk water vast te stellen als de tactische en
operationele uitwerking van de strategische kaders voor beleid stedelijk water.

3.6

Rolneming, samenspel en vergaderwijze AB (afronding heroverweging
besluitvormingsproces AB)
Besluit:
Het DB besluit:
1. kennis te nemen van het voorstel aan het algemeen bestuur over Rolneming,
samenspel & vergaderwijze dat de fractievoorzitters in voorbereiding hebben;
2. daarbij via de voorzitter aan de fractievoorzitters overwegingen mee te geven met
het verzoek deze te betrekken in het definitieve voorstel.

3.7

Krediet vervanging materieel
Besluit:
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1. Een mobiele breedspoorkraan, midi rupskraan, twee smalspoortrekkers met
aanbouw en een maai-veegboot vervangen en hiervoor een krediet beschikbaar stellen
2. Aan het AB voorstellen een uitgebrande smalspoorkraan te vervangen en een
krediet hiervoor

3.8

AB 25 januari 2022
Besluit:
Het DB besluit
1. De vergadering van het AB van 25 januari 2022 te laten vervallen
2. Te besluiten om over te gaan tot vervanging van de uitgebrande kraan,
vooruitlopend op een AB besluit in februari en daartoe bijgaande brief aan het AB te
verzenden.

