AB vergadering van 6 juli 2018
Agendapunten
AB
2

onderwerp

inbreng AWP

AB-besluit/inbreng AWP

func com
AFZ-WS-EB Algemene Beschouwing op de Voorjaarsnota
Borduurt voort op de koers 2017

Voorjaarsnota 2018 waterschap Aa en Maas

2.1

Concept-lange termijn kostenontwikkeling

2.2

Een interessant stuk dat niet wordt vastgesteld maar een opmaat is naar het nieuwe bestuursakkoord in 2019
Voor kennis geving aangenomen en er volgt een
en het nieuwe Waterbeheerplan dat in 2020 moet worden vastgesteld.
themabijeenkomst. Rentelasten stijgende schulden
Er worden 3 scenario’s beschreven die een inkijk geven voor de komende 10 jaar op het gebied van
betrekken bij de scenario's.
Waterkwaliteit.
Bij de bespreking van ons verkiezingsprogramma zal de richting/keuze bepaald moeten worden.

AFZ
9A

9B

5.1

Kostentoedelingsverordening 2019 waterschap Aa en
Maas

5.3

Opmerking bij mogelijke discrepantie bij art. 1 lid b Weigeringsgronden "1. Geen subsidie wordt verleend
Algemene subsidieverordening 2019 waterschap Aa en indien:.....; b. de activiteit strijdig is met wet- of regelgeving of het beleid van het waterschap, dan wel dat het
Akkoord en aangenomen
subsidiëren van de activiteit in strijd is met wet- of regelgeving. En verder viel 't de AWP op dat er veel
Maas
bevoegdheid komt bij het DB met daarbij een vrij open geformuleerde verordening.

Akkoord en aangenomen

9C

5.4

Zaakgericht Werken en aanschaf Zaaksysteem

Akkoord en aangenomen. De AWP heeft bij de punten 5.4 ,
5.5 en 5.8 genoemd onder AFZ in het AB gepleit voor goede
en collectieve samenwerking met collega-waterschappen, al
dan niet samen met het waterschapshuis. Voorkomen moet
worden dat we op een Aa en Maas-eilandje blijven zitten en
aan egotripperij toegeven.

9D

5.5

Krediet Cybersecurity onderdeel Digitale Transformatie

Akkoord en aangenomen

10.1

5.6

Archieftoezicht

Akkoord en aangenomen

9E

5.7

Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 BHIC
(Brabants Historisch Informatiecentrum)

Akkoord en aangenomen

10.3

5.8

Jaarstukken 2017 Het Waterschapshuis (HWH)

Hoe functioneert nu HWH? Er zouden flinke achterstanden zijn. Opmerkingen over de meerwaarde, is die er?
Akkoord en aangenomen
Hoe wordt HWH betrokken bij het nieuwe computersysteem dat Aa en Maas samen met de 2 andere
waterschappen koopt?

6.1

Deelname NVWA project Gebiedsgericht Handhaven

(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Akkoord en aangenomen
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Vervolg AB vergadering van 6 juli 2018:
Agendapunten

onderwerp

inbreng AWP

AB-besluit/inbreng AWP

4.2

Kredietvoorstel Verkenning Ravenstein-Lith fase 2

Akkoord

akkoord en aangenomen

4.3

Ontwerp projectplan Integrale aanpak
Hertogswetering - Roode wetering

Bezorgd over waterkwaliteit door effluent RWZI en landbouw

Er wordt een meetreeks van circa 5 jaren opgebouwd.

9I

4.4

GGOR visie Goorloop-Snelle Loop. (GGOR = Gewenst GrondAkkoord?
en Oppervlaktewaterregiem,
Advies om gebied op te hierbij
splitsenworden
over 2 afspraken
GGOR-projecten
gemaakt over streef-peil van water in sloten en in de bodem.)

9J

4.5

GGOR 't Aa/dal Zuid

9G

4.6

Krediet Infrastructuur op orde onderdeel Digitale
Transformatie

10.4

6.2

Draagkrachtstudie en toestand grondwater

AB

func com
WS

9F

Geen opmerkingen.

Akkoord en aangenomen
Akkoord en aangenomen

Aandringen op spoedig overleg over maatregelen

Niet verder behandeld in AB. Komt t.z.t. terug.

EB
10.2

6.1

Kwartaalrapportage N.V. Slibverwerking NoordBrabant (SNB) 1 januari – 31 maart 2018 en jaarverslag
2017

Akkoord en aangenomen

AB
Overwegen een motie met strekking om de pro forma zienswijze van 2 juli nader in te vullen in de geest van
de zienswijze van de provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta. M.a.w. kracht bijzetten om
tegengaswinning/fracking aldaar te zijn.

10J

Gaswinning Waalwijk-Noord

10K

Memo Juridische positie Algemeen Bestuur wijzigingen
SAW (Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen
Delegatiebesluit aanpassen. Meldingen in AB blijven vaak achterweg bv Hedikhuizen
Waterschapspersoneel)

Motie niet ingediend omdat DB alsnog een inhoudelijke
zienswijze indient.

Afkortingen:
AB = Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur
Func. Com = Agendapunt Functionele Commissie
AFZ = Commissie Algemene en Financiële zaken
WS = Commissie Watersysteembeheer
EB = Commissie Emissie Beheer
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