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Onderwerp: Stand van zaken toezeggingen waterschap Drents Overijsselse Delta

Geachte voorzitter/leden,

Tijdens de behandeling van statenvoorstel2}ls-682, getiteld Opheffing waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland en oprichting waterschap Drents
Overijsselse Delta, hebben wijtoegezegd uw Staten geregeld te informeren over de
stand van zaken van de uitvoering van de toezeggingen die het waterschap deed in
het bestuurlijk overleg op 20 augustus 2015 met de provincies Overijssel en Drenthe.
Deze brief bevat de actuele stand van de uitvoering van deze toezeggingen.

1.

Het fusiewaterschap wordt statutair gevestigd in Meppel
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta zal in haar
eerste vergadering op 4 januari 2016 besluiten over het voorstel het waterschap statutair te vestigen in Meppel.

2.

Bij het waterschap zal gedurende zes jaar geen sprake zijn van gedwongen
ontslagen

Deze toezegging vloeit voort uit de landelijke Sectorale Arbeidsvoon¡¡aardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW).

3.

Het waterschap richt zich op adequate uitvoering van taken in het hele

beheersgebied. Lopende projecten worden uitgevoerd en noodzakelijke
nieuwe projecten worden gestart, ongeacht of deze binnen Drenthe dan wel
Overijssel liggen
Het waterschap inventariseert de lopende projecten en legt deze vast in de Programmabegroting 2016 en de Meerjarenraming 2016-2019.ln de jaarlijkse programmacyclus is standaard de vraag aan de orde naar nieuwe projecten in het gehele beheersgebied.
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4.

Voor het waterschapshuis in Meppel zoeken de waterschappen en de beide
provincies samen met de gemeente Meppel naar een innovatieve werkgever
De binnen het waterschap ingestelde Stuurgroep Herbestemming waterschapshuis
Meppelwerkt aan de nieuwe invulling van het waterschapshuis.
Het Projectenbureau Drenthe neemt deel aan deze stuurgroep.

5.

Het waterschap zal vanuit het bestuur en de ambtelijke organisatie een
krachtíge verbínding leggen met het gehele beheersgebied. Het waterschap

zaljuist vanwege de samenstelling van het nieuwe Algemeen Bestuur bijzondere aandacht besteden aan het Drentse deel van het beheersgebied
Het waterschap werkt nog aan de vormgeving van de werkwijze van het bestuur. ln
dat kader is ook aan de orde hoe het waterschap goed in verbinding kan staan met de
omgeving. Het coalitieakkoord dat de partijen sloten die het Dagelijks Bestuur gaan
vormen, besteedt hier ook aandacht aan.
Het waterschap heeft de inrichting van de portefeuilles van het Dagelijks Bestuur nagenoeg afgerond. Hetzelfde geldt voor het Directieteam. De relatie met het totale beheersgebied van het nieuwe waterschap en de vormgeving van deze relatie zijn bijzondere punten van aandacht. Het waterschap heeft onder meer voorstellen uitgewerkt voor het werken met gebiedsportefeuilles en gebiedsraden. Deze liggen klaar
om te worden besproken met het gebied.
Binnenkort maakt het waterschap meer bekend over de uitwerking van de verbinding
met de omgeving en de toekomstige werkwijze van het bestuur.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd
Hoogachtend,
G

van Drenthe,

, secretaris

voorzitter"
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