V.V. 30 juni 2010
Agendapunt 4

Besluitenlijst verenigde vergadering.

Datum
Aanwezig

: 25 maart 2010, aanvang 19.30 uur
: mr. J.H. Oosters, voorzitter
drs. A.J.B. van der Klugt, J.Slingerland, drs. A.M. van Zoelen, hoogheemraden
M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur
A. Aartsen, J. Baas, W. Boer Gzn, B. Bruil, drs. G.J.M. Derksen, drs. J.C. van Duin, J. Graveland, W.A. Hardijzer,
T.P.M. Heemskerk, J.H. Heinecke, A. de Jong, drs. E. Kortlandt, mr. H.H. Luigies, M. Molenaar, dr. W.T.M. Molle, ir. T.A. Nauta,
P.C. Paulusma, P.C.M. Tieman, ir. B.A.S. Vester, M.C. Wientjens-van der Velden en ir. T. Wierenga-Posthumus

Afwezig m/k

: G. de Jonge, P.F.J. van den Eijnden, ing. H. Prinsen, Chr. Van der Velden en A. Vonk Noordegraaf

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening en trekking van een nummer
t.b.v. hoofdelijke stemming.

2
3

Vaststelling agenda 25 maart 2010.
Benoemingsbesluit leden commissie
Geloofsbrieven.
Besluit tot toelating van de heer K.
Labrie als opvolger van de heer
P.C.M. Tieman voor de fractie
bedrijven.

De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering.
Bij loting wordt bepaald dat een eventuele mondelinge stemming zal beginnen bij de heer
Vester.
De agenda blijft ongewijzigd.
De vergadering stemt in met de benoeming van de heren Van Duin, Heemskerk en Vester tot
lid van de commissie Geloofsbrieven.
De voorzitter deelt mee dat voorafgaande aan deze vergadering de commissie voor
onderzoek van van de geloofsbrieven de geloofsbrieven van de heer K. Labrie heeft
onderzocht. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de rapporteur van de commissie.

4

5

Uniestandpunt doelmatig waterbeheer
(actie Storm).

Desgevraagd deelt de heer Van Duin namens de commissie mee dat de geloofsbrieven zijn
onderzocht en in orde bevonden, zodat de commissie adviseert de heer K. Labrie toe te laten
tot de verenigde vergadering. Aldus wordt besloten.
Na een toelichting door de voorzitter over het doel van deze bijeenkomst wordt allereerst
stilgestaan bij de bestuursconferentie van vrijdag 19 maart jl.

6

Afscheid de heer P.C.M. Tieman

Na een ampele discussie in twee termijnen stemt de vergadering in met de door de Unie
geschetste vervolgprocedure onder de voorwaarde dat het definitief vaststellen van de
rapportages van de taskforces in de Ledenvergadering gebeurt en voorts dat de verdere
uitwerking van Storm binnen de reguliere weg van de Uniecommissies plaatsvindt.
De vergadering wil de Unie mandaat en steun verlenen om, op basis van de door de
Ledenvergadering vastgestelde rapportages van de taskforces, te kunnen anticiperen op
politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in de komende maanden. De vergadering neemt
daarbij, wat betreft de waterschapsverkiezingen het standpunt in dat HHSK geen aanleiding
ziet om zelf de directe verkiezingen ter discussie te stellen.
De vergadering verleent de dijkgraaf mandaat om in de Ledenvergadering van 26 maart om
overeenstemming te bereiken over de inzet en de onderhandelingen op landelijk niveau.
Tot slot neemt de vergadering kennis van de producten vanuit de taskforces en maakt daarbij
een aantal kanttekeningen.
Er is instemming voor een bijdrage van €75 miljoen per jaar van 2011-2017 aan het HWBP; er
is (nog) geen overeenstemming over verdere financiering, terwijl het stuk dat wel suggereert.
De oplegnotitie en de rapportage spreken zich op de muskusrattenbestrijding tegen: een
autonome ontwikkeling die doorgaat tegenover een onwaarschijnlijkheid van overdracht i.v.m.
noodzakelijke wetwijzigingen).
Het standpunt van HHSK op het punt van de overdracht van de wegentaak is altijd helder
geweest. Hoewel andere waterschappen er mogelijk andere standpunten op na houden, ziet
ons bestuur geen aanleiding om daarvan nu af te wijken. Dit betekent wat ons betreft kiezen
voor overdracht van de wegentaak.
De passage over het punt van de autonome voortzetting van schaalvergroting dient te worden
genuanceerd. Uiteindelijk is ook de relatie met de burger een belangrijk aspect.
Samenwerking en shared service centra is een goede aanpak om kosten te besparen, mits dit
vooral van onderaf wordt opgebouwd en niet van bovenaf wordt opgelegd.
Onder dankzegging voor de inzet en betrokkenheid van de heer Tieman bij HHSK neemt de
vergadering afscheid van hem. Hij krijgt uit handen van de voorzitter een kaart van Schieland
en de Krimpenerwaard gemaakt door Isaak Tirion, Amsterdam.

Vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2010.
Secretaris,

Voorzitter,
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