Besluiten verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Nr.
1.

Datum
03-01-2005

2.

Voorstel
Vaststellen Reglement van orde van de verenigde
vergadering
Vaststellen aantal leden dagelijks bestuur

3.

Benoeming leden dagelijks bestuur

03-01-2005

4.

03-01-2005

5.

Vaststellen Bestuursstatuut (en ter kennisname
Organisatiestatuut)
Benoeming secretaris

6.

Benoeming directeur

03-01-2005

7.

Vaststellen verordening vaste commissies verenigde
vergadering

03-01-2005

8.
9.

(Voorlopige) benoeming leden commissies
Vaststellen functieprofiel en procedure benoeming dijkgraaf

03-01-2005
03-01-2005

Benoeming leden selectiecommissie dijkgraaf

03-01-2005

10.

03-01-2005

03-01-2005

Besluit
Het reglement van orde voor de verenigde vergadering
wordt vastgesteld.
Het aantal leden van het dagelijks bestuur wordt
vastgesteld op vijf.
Tot lid van het dagelijks bestuur worden benoemd:
A. de Jong, categorie gebouwd
J. Klein, categorie ingezetenen
drs. A.J.B. van der KLugt, categorie bedrijven
drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer, categorie ingezetenen
drs. N.M. de Rooij, categorie gebouwd
Het Bestuursstatuut wordt vast gesteld en neemt kennis
van het Organisatiestatuut.
Mevrouw mr. I.C.M. Baltus wordt benoemd tot secretaris
van het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard.
De heer ing. N.A.M. Stijlen wordt benoemd tot directeur
van het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard.
De verordening vaste commissies verenigde vergadering
wordt vastgesteld en stelt de commissie Algemene Zaken
en Middelen, de commissie Integraal Waterbeheer en de
commissie Waterkeringen en Wegen in.
De leden van de commissies worden voorlopig benoemd.
Het functieprofiel van dijkgraaf en de selectieprocedure
voor de benoeming van de dijkgraaf wordt vastgesteld.
De heren D. Bac, C. van der Velden, J.C. van Duin en
C.M. Mannesse worden benoemd in de selectiecommissie
dijkgraaf.
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Nr.
11.

Voorstel
Vaststellen Kostentoedelingsverordening

Datum
03-01-2005
03-01-2005

14.

Vaststellen Begroting 2005 en meerjarenraming 2005 –
2009
Vaststellen regeling vergoeding en tegemoetkoming leden
verenigde vergadering
Vaststellen regeling bezoldiging hoogheemraden

15.

Vaststellen Verordening behandelen bezwaarschriften

03-01-2005

16.

Benoeming leden bezwaarschriftencommissie

17.

Besluit tot aangaan Regresovereenkomst cross borderlease
rioolwaterzuiveringen

03-01-2005

18.

Besluit tot aangaan Samenwerkingsovereenkomst DRSH
Zuiveringsslib

03-01-2005

12.
13.

03-01-2005
03-01-2005

Besluit
De Kostentoedelingsverordening Schieland en de
Krimpenerwaard 2005 wordt vastgesteld.
De beleidsbegroting 2005 en de meerjarenbegroting 2005
– 2009 wordt vastgesteld.
De regeling vergoedingen verenigde vergadering
Schieland en de Krimpenerwaard wordt vastgesteld.
De norm voor de bezoldiging voor de hoogheemraden
ingaande 1 januari 2005 wordt vastgesteld op 40% van
de salarisschaal die geldt voor de dijkgraaf van Schieland
en de Krimpenerwaard, uitgaande van vijf hoogheemraden. Voor de loco-dijkgraaf wordt de norm vastgesteld
op 45%.
De Verordening behandelen bezwaarschriften wordt
vastgesteld.
Mevrouw Nouwen en de heren Kamphuisen en Dekker
worden tot lid van de bezwaarschriftencommissie
Schieland en de Krimpenerwaard benoemd, en de heren
Van der Wal en Westerman worden tot plaatsvervangend
lid van deze commissie benoemd. Voorts wordt het
college van dijkgraaf en hoogheemraden gemachtigd een
derde plaatsvervangend lid te benoemen voor de
behandeling van bezwaarschriften van personele aard.
De CBL-overeenkomst tussen het waterschap Hollandse
Delta, het waterschap Rivierenland en het
hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, ter regeling van de rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit de herstructurering
cross border lease constructie zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden wordt aangegaan. Voorts wordt
ingestemd met het aangaan van additionele
overeenkomsten en me t de Garantieovereenkomst tussen
het waterschap Hollandse Delta en investeerders en
banken in de Verenigde Staten.
De samenwerkingsovereenkomst slibverwerking ZuidHolland wordt aangegaan.
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Nr.
19.

Voorstel
Intrekken Omslagklassenverordeningen

Datum
03-01-2005

Vaststellen Omslagenverordening
Vaststellen Verordening verontreinigingsheffing
Vaststellen Kwijtscheldingsregeling
Vaststellen Legesverordening
Vaststellen Rechtspositieregeling ambtenaren en overige
arbeidsvoorwaarden
Vaststellen Algemeen Delegatiebesluit
Vaststellen Verordening financieel beheer
Aanbeveling dijkgraaf

03-01-2005
03-01-2005
03-01-2005
03-01-2005
03-01-2005

27.
28.

Verslag vergadering 3 januari 2005
Samenspel verenigde vergadering en dijkgraaf en
hoogheemraden

30-03-2005
30-03-2005

29.
30.
31.

30-03-2005
30-03-2005
30-03-2005

32.
33.

Discussienotitie benoeming hoogheemraden
Samenstelling vaste adviescommissies
Wijziging Omslagenverordening Schieland en de
Krimpenerwaard
Archiefverordening
Benoeming archivaris

34.

Inspraakverordening

30-03-2005

20.
21.
22.
23.
24.
24.
25.
26.

35.

36.

Verzoek schadevergoeding Energiebedrijf Midden-Holland

Opnieuw vaststellen dijkversterkingsplan Nederlek in de
gemeenten Bergambacht, Nederlek, kern Lekkerkerk, en
Nieuw-Lekkerland

03-01-2005
03-01-2005
30-03-2005

30-03-2005
30-03-2005

30-03-2005

30-03-2005

Besluit
De Omslagklassenverordening Schieland 1995 en de
Omslagklassenverordening Krimpenerwaard worden
ingetrokken.
De Omslagverordening wordt vastgesteld.
De Verordening verontreinigingsheffing wordt vastgesteld.
De Kwijtscheldingsregeling wordt vastgesteld.
De Legesverordening wordt vastgesteld.
De Rechtspositieregeling ambtenaren en overige
arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld.
Het Algemeen delegatiebesluit wordt vastgesteld.
De Verordening financieel beheer wordt vastgesteld.
De heer mr. J.H. Oosters uit Bergambacht wordt
aanbevolen ter benoeming als dijkgraaf van Schieland en
de Krimpenerwaard.
Het verslag wordt vastgesteld.
Het onderlinge verband tussen de verenigde vergadering
en het college van dijkgraaf en hoogheemraden te
bevorderen in de lijn van de notitie “Samenspel verenigde
vergadering en dijkgraaf en hoogheemraden”.
Met de discussienotitie wordt ingestemd.
De leden van de commissies worden benoemd.
De Omslagenverordening Schieland en de
Krimpenerwaard wordt gewijzigd.
De Archiefverordening 2005 wordt vastgesteld.
De heer H.C.M. van Leysen wordt benoemd als archivaris
van Schieland en de Krimpenerwaard.
De Inspraakverordening van Schieland en de
Krimpenerwaard wordt vastgesteld.
Aan Eneco Energie Midden-Holland NV een bedrag van €
55.209,--, vermeerderd met de wettelijke rente van 20
november 2000 tot aan de dag van betaling, aan
schadevergoeding uit te keren.
Het dijkversterkingsplan Nederlek, tussen hmp. 9.55 en
15.40, zoals vastgesteld door de verenigde vergadering
van de Krimpenerwaard op 17 november 2004, in te
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Nr.

Voorstel

Datum

37.

Kredietaanvraag archiefbewerking HHSK

30-03-2005

38.

Kredietvoorstel groot onderhoud peilregulerende werken

30-03-2005

39.

Kredietvoorstellen uitvoering reconstructiewerken langs de
IJsseldijk en de Nieuwe Maas

30-03-2005

40.

Kredietvoorstellen voor uitvoering wegverbetering
Benedenkerkseweg te Stolwijk en het vervangen van
wegbruggen.

30-03-2005

41.

Stand van zaken uitvoering Singelplan en kredietvoorstel
inlaatduiker Bergsingel

30-03-2005

42.

Kredieten waterbeheersplan en waterkeringenbeheerplan

30-03-2005

43.

Rapportage vergunningverlening en handhaving Wvo 2004

30-03-2005

Besluit
trekken en het dijkversterkingsplan Nederlek, tussen
hmp. 9.55 en 15.40, in de gemeenten Nederlek, kern
Lekkerkerk, Bergambacht en Nieuw-Lekkerland vast te
stellen.
Voor de bewerking van de archieven van Schieland en de
Krimpenerwaard in het kader van de uitvoering van de
Archiefwet 1995 wordt een krediet beschikbaar gesteld
van € 550.000,--.
Voor groot onderhoud van peilregulerende werken wordt
een krediet beschikbaar gesteld van € 413.000,--.
Voor de reconstructie van de IJsseldijk te Ouderkerk aan
den IJssel, het aanbrengen van een voorbelasting langs
de IJsseldijk te Ouderkerk aan den IJssel en de
reconstructie van het buitenbeloop van de Nesserdijk te
Rotterdam worden kredieten beschikbaar gesteld tot een
totaalbedrag van € 525.000,--.
Voor de uitvoering van de wegverbetering
Benedenkerkseweg en het vervangen van wegbruggen
worden een krediet beschikbaar gesteld van €
1.032.000,--.
Voor de vervanging van de inlaatduiker Bergsingel te
Rotterdam wordt een krediet beschikbaar gesteld van €
100.000,--.
Voor het uitvoeren van maatregelen uit het
waterbeheersplan en het waterkeringenbeheersplan
worden kredieten beschikbaar gesteld van € 175.000 ,-en € 25.000,--.
De rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen en
het vigerende vergunningenbeleid wordt gecontinueerd.
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