Besluitenlijst van de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden
Agendapuntnummer: A.1
Datum

: 2 november 2021, aanvang 13.00 uur
De vergadering verloopt via internet met beeld en geluid.

Aanwezig : A.J.B. van der Klugt, dijkgraaf;
P.F.J. van den Eijnden, M.C. van der Spek, J. Verdoold, A.M. van Zoelen,
hoogheemraden;
M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur;
I. Roest, coördinator communicatie (A.1 t/m A.6);
M. Trapman, bestuursondersteuning (A.1 t/m A.6);
J. Louis, strategisch adviseur, tevens vastlegging besluitvorming.

Agendapunt

Besluit

Agendapunt A.1
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 26
oktober 2021.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.

Vastgesteld.

Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Vastgesteld.
De correcties en aanvullingen worden verwerkt
in de lijst en de agenda’s.
Input nieuwsbrief:
-

-

Waterinnovatieprijs. Vanaf november
kan ‘het grote publiek’ stemmen op de
genomineerden, die eerder zijn
geselecteerd door een deskundige jury.
aanleg duiker in Ouderkerk aan den
IJssel;
waterspanningsmeters KIJK.

Toevoegen:
- calamiteit Rottekade.
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2021 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda CBCF d.d. 12 november 2021.
2. Verslag CBCF d.d. 17 september en 14

Voor kennisgeving aangenomen.

Geen.

Alle stukken voor kennisgeving aangenomen.

oktober 2021.
Agendapunt B.1
2021.09027 Beslissing op bezwaar C.N.A.
Looslaan advocaat.
Besluiten om het bezwaarschrift van
bezwaarden conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie ontvankelijk en
ongegrond te verklaren.
Agendapunt B.2
2021.09064 Beslissing op bezwaar kelderbak
stichting.
Besluiten om het bezwaarschrift van bezwaarden conform het advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond te verklaren.
Agendapunt B.3
2021.09135 Samenwerkingsovereenkomst
Klimaatadaptatie Werkregio Delfland.
Besluiten om in te stemmen met:
 de "Samenwerkingsovereenkomst
Klimaatadaptatie werkregio Delfland";
 het mandateren van de
portefeuillehouder Klimaat en Ruimte
om de "Samenwerkingsovereenkomst
Klimaatadaptatie werkregio Delfland" te
ondertekenen namens het college van
HHSK.
Agendapunt B.4
2021.09166 Zienswijze waterschapsbesturen
op het concept-regionaal risicoprofiel 2021 van
de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Besluiten om in te stemmen met de
voorgestelde zienswijze op het conceptregionaal risicoprofiel 2021 van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (beiden
bijgaand).
Mededelingen/rondvraag

Conform voorstel.

Conform voorstel.

Conform voorstel.

Conform voorstel, met inachtneming van de
tekstuele opmerkingen ten aanzien van de
brief.

Mevrouw Van Zoelen zal in de commissie
Integraal waterbeheer een mondelinge
mededeling doen over de aanpak van de
Amerikaanse rivierkreeft.
Het college wil graag een keer bijeenkomen
met het college van Rijnland om de
samenwerking af te stemmen.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 november
2021 met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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