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

: 30 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;
A. Pagnillo, plv. 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. 16
november 2021.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
1. Uitnodiging voor het afscheid van
wethouder Hilde Niezen van de
gemeente Gouda d.d. 17 december
2021 (digitaal).
2. Uitnodiging voor een online bijeenkomst
Groen Klimaatplein d.d. 18 januari
2022.
3. Uitnodigingen voor Regiobijeenkomsten
DOS d.d. 26 januari, 4 en 14 februari
2021.

Vastgesteld.

Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Vastgesteld met de besproken aanvullingen en
correcties. Deze worden verwerkt in de
agenda’s en de lijst.
1. Mevrouw Van Zoelen en de heer Van der
Klugt zullen aanwezig zijn bij deze digitale
bijeenkomst.
2. Wegens samenloop met de informele d&hvergadering zal hierbij geen collegelid
aanwezig zijn.
3. De heer Verdoold zal zich aanmelden.
Het Rotterdams Weerwoord Festival op 30
maart 2022 valt samen met de verenigde
vergadering. De heer Van den Eijnden zal
vragen of het festival verzet kan worden.
Input nieuwsbrief:
- Begroting in één oogopslag
- Maak nog dit jaar gebruik van subsidie
Klimaat en Ruimte
- Rotterdam van Onderen seizoen 3
aflevering 5 met Toon, Olaf en Peter
- Peilbesluit Hitland
- Op pad met Antoinette Goossen
Toevoegen:
- Proeftuin Blijdorp (zie Aquon website)
- Phoslock in de Kralingse Plas

Team communicatie zal voortaan de
webstatistieken per onderwerp weer
toevoegen. In de volgende editie de cijfers van
deze week alsnog erbij doen. Ook is het college
benieuwd naar het aantal externe bezoekers
van de pagina met de besluitenlijsten van het
college.
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2021 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Brief RKC onderzoek financiële bijdragen
natuurvriendelijke oevers.
2. Brief van Corten De Geer advocaten met
een Wob-verzoek.

Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda CWK d.d. 3 december 2021.
Agendapunt B.1
2021.09711. Erfpacht – vaststellen
canonrentepercentage voor 2022 AEV2021ontwerp.
Conform besluiten het canonrentepercentage
voor het kalenderjaar 2022 conform het
bepaalde in artikel 6 lid 5 j⁰ lid 4 van (het
ontwerp van) de Algemene
erfpachtvoorwaarden van het
hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard 2021 (AEV 2021) vast te
stellen op het minimum van 1,75.
Agendapunt B.2
2021.10175. Subsidieaanvraag Klimaat en
Ruimte boven €10.000 - Groen van
Prinstererschool in Capelle aan den IJssel.
Instemmen met de aanvraag van een subsidie
van € 50.000,- van de subsidieregeling Klimaat
en Ruimte voor de uitvoering van
klimaatadaptieve maatregelen bij de Groen van
Prinstererschool in Capelle aan den IJssel.
Agendapunt B.3
2021.10101. Mandaat belonen.
Conform besluiten tot het verlenen van
mandaat aan de teamleiders voor het
structureel/incidenteel belonen van
medewerkers. Als voorwaarde wordt daarbij

Voor kennisgeving aangenomen.

1. Mevrouw Van Zoelen zal een antwoord laten
voorbereiden voor d&h van 14 december.
De rekenkamercommissie verzoekt het
college om uiterlijk op 7 januari 2022
schriftelijk te reageren. Mevrouw Van Kuijk
zal in afstemming met de
rekenkamercommissie nagaan in welke vv
het onderzoek het beste kan worden
behandeld.
2. De heer Van der Spek zal een antwoord
laten voorbereiden. Daarnaast zal hij de
VEB uitnodigen voor een gesprek.

1. Besproken. De vergadering zal op de
gebruikelijke wijze worden voorbereid.
Vastgesteld onder voorbehoud van een
eventuele wijziging van de voorwaarden naar
aanleiding van de zienswijzen.

Conform voorstel.
Adressering brief aanpassen: t.a.v. mevrouw
[initialen + achternaam].

Conform voorstel.
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gesteld dat over het belonen overleg
plaatsvindt binnen het managementteam van
de afdeling en met de HR-adviseur.
Mededelingen/rondvraag

Het samenwerkingsverband Water en klimaat
krijgt als nieuwe naam: Alliantie Waterkracht.
Het college zal de voordracht steunen voor het
vernoemen van een straat in het Vijfde Dorp
naar wijlen de heer Hardijzer, die vele jaren lid
was van de verenigde vergadering.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december
2021 met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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