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

: 14 december 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. 30
november 2021.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.

Vastgesteld.

Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Input nieuwsbrief:

Vastgesteld met de besproken aanvullingen en
correcties. Deze worden verwerkt in de
agenda’s en de lijst.

-

Vaststelling Verkeer- en vervoerplan M-H;
Start werkzaamheden Haastrechtse Molen;
Start bouwkundige opnamen en
hoogtemetingen 500 adressen KIJK;
Innovatieve sensoren geïnstalleerd bij twee
gemalen.

Toevoegen:
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2021 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Brief van de provincie Zuid-Holland over
overleg inzake aanpassing reglement
van bestuur.
2. Reactie van HHSK op de brief van de
provincie Zuid-Holland over overleg
inzake aanpassing reglement van

Innovatiechallenge emissieloze kas;
Webinar KIJK van 16/12 (in overleg met
projectteam).

Voor kennisgeving aangenomen.

1. Voor kennisgeving aangenomen.
2. De brief is vastgesteld, met een kleine
tekstuele correctie in de voetnoot. De
dijkgraaf zal namens het college voorstellen
om het gesprek over geborgde zetels te
laten plaatsvinden op 18 januari 2021. Het

bestuur.
3. Reactie van HHSK op het
rekenkameronderzoek "Financiële
bijdragen natuurvriendelijke oevers".
4. Brief van NLDELTA over ontwikkelingen
NLDelta.
5. Opbrengst vragen evaluatie tweede
bestuursjaar.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda ledenvergadering d.d. 17
december 2021.
2. Verslag ledenvergadering d.d. 8 oktober
2021.

reguliere voortgangsgesprek wordt gepland
in maart.
3. De brief is vastgesteld, met enkele tekstuele
wijzigingen, zoals besproken.
4. Voor kennisgeving aangenomen.
5. Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt B.1
2021.11054 Bijdrage aan Centrumplan
Bergschenhoek.
Besluiten een vaste bijdrage van €32.500,- te
verlenen aan de klimaatadaptieve maatregelen
van het plan “Herinrichting centrum
Bergschenhoek”.
Agendapunt B.2
2021.10972 Evaluatie subsidieregeling Klimaat
en Ruimte.
Besluiten om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de subsidieregeling
Klimaat en Ruimte voortkomend uit de
evaluatie en neemt daarnaast kennis van de
evaluatie zelf.
Agendapunt B.3
2021.10916 Reactie op verzoek om handhaving
SGW.
Besluiten om de bijgevoegde reactie op het
verzoek om handhaving van de Stichting
Gezond Water te geven en de brief te
versturen.
Agendapunt B.4
2021.10661 Wijziging overeenkomst
grensoverschrijdend afvalwater WSHD.
Besluiten om in te stemmen met het aanpassen
van de overeenkomst met waterschap
Hollandse Delta (verder: WSHD) met
betrekking tot het zuiveren van het
grensoverschrijdend afvalwater
Agendapunt B.5
2021.10841 Kostenverrekening
samenwerkingsregio Kortenoord 2021- 2025.
Besluiten om in te stemmen met:
het verrekenen van exploitatiekosten met de
gemeenten Lansingerland en Zuidplas op basis
van de uitgaven van de afgelopen vijf jaar;
het inzetten van deze verrekeningsmethode bij
gemeenten die hier interesse voor
hebben.
Agendapunt B.6

Conform voorstel.

1. Kort besproken. Voor de nieuwe Wet open
overheid is vanaf 2023 een
openbaarheidsparagraaf vereist in de
jaarrekening.
2. In het verslag zitten foutjes. Verder voor
kennisgeving aangenomen.

Conform voorstel.
Voor volgend jaar zou het college graag zien
dat de veranderingen duidelijker worden
onderbouwd en logisch voortvloeien uit de
bevindingen en de evaluatie.

Conform voorstel.

Conform voorstel. Contract zal ondertekend
worden door de dijkgraaf. Verzoek om navraag
te doen of dat vanuit WSHD ook het geval is.

Conform voorstel.

Conform voorstel.
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2021.10941 Vaststelling Uitvoeringsprogramma
Regionaal Verkeer en Vervoerplan MiddenHolland.
Besluiten om in te stemmen met het herziene
Uitvoeringsprogramma van het Regionaal
Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) van de regio
Midden-Holland.
Agendapunt B.7
Vervallen.
Agendapunt B.8
2021.11187 Samenwerking functioneel beheer
en salarisadministratie HHSK/HHR/HHD.
Besluiten om:
 te streven naar samenwerking per 1
januari 2023 van de
salarisadministraties en functioneel
beheerders E-hrm met HHD, HHR en
HHSK in de vorm van kosten voor
gemene rekening;
 hiervoor de voorbereiding laat uitvoeren
volgens het implementatieplan;
 de nieuw te vormen eenheid onder te
brengen binnen de bestaande afdeling
Personeel, Organisatie en
Calamiteitenbestrijding (POC) bij HHD;
 de secretaris/directeur van
Hoogheemraadschap van Delfland te
mandateren als bestuurder in de zin van
de Wet op de ondernemingsraden de
Bijzondere Ondernemingsraad (BOR).
Agendapunt B.9
2021.10773 Uitvoeringsplan T&H 2022.
Besluiten om
Agendapunt C.1
2021.11079 Nota van beantwoording
Waterbeheerprogramma 2022-2027.
Besluiten om in te stemmen met de vaststelling
van de Nota van beantwoording zienswijzen
ontwerp-WBP en het door te geleiden aan de
verenigde vergadering van 26 januari 2022.
Agendapunt C.2
2021.09017 Definitief KRW-plan 2022-2027
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 26 januari 2022.
Agendapunt C.3
2021.09335 Programmering bestuurlijke
bijeenkomsten en agendering verenigde
vergaderingen in 2022.
Besluiten om:
1. kennis te nemen van de programmering
van de bestuurlijke bijeenkomsten in
2022, de keuzes en dilemma’s die
voorliggen en deze aan te vullen met
suggesties vanuit eigen portefeuille;
2. kennis te nemen van de planning van de
vv-agenda voor 2022;
3. beide overzichten ter kennisname door

Vervallen.
Conform voorstel.

Conform voorstel.

Het college stemt in met doorgeleiding naar de
vv, met inachtneming van het volgende:
-

vv-besluit aanpassen:
waterbeheerprogramma (niet – plan).

Conform voorstel.

Aangehouden tot 21 december.
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te geleiden naar de vv van 26 januari
2022.
Agendapunt C.4
2021.10211 Aanvangskrediet sluis Zevenhuizer
Verlaat.
Besluiten om:
 een aanvangskrediet van € 250.000
beschikbaar te stellen voor het
opstarten van de renovatie van sluis
Zevenhuizer Verlaat;
 het bijgevoegde VV voorstel door te
geleiden naar de verenigde vergadering
van 26 januari 2022;
 in te stemmen met de portefeuillehouder
watersystemen als bestuurlijk
opdrachtgever.
Agendapunt C.5
2021.11066 Voortgang uitwerking visie
Watervoorziening.
Besluiten om:
1. de bijgaande VV-kennisgeving door te
geleiden naar de VV van 26 januari
2022;
2. om jaarlijks, bij voorkeur aan het begin
of het eind van een kalenderjaar, een
informele VV te reserveren voor het
thema watervoorziening.
Agendapunt C.6
2021.10928 Vervangingskrediet beluchtingssysteem awzi Bergambacht.
Besluiten om in te stemmen de aanvraag van
een krediet van € 100.000,- voor het
vervangen van het beluchtingssysteem op de
awzi Bergambacht.
Agendapunt C.7
2021.10848 Aanvullend krediet Themista.
Besluiten om het kredietvoorstel door te
geleiden naar de verenigde vergadering van 26
januari 2022.
Agendapunt C.8
2021. Conceptagenda voor de verenigde
vergadering van 26 januari 2022.

Aangehouden.

Conform voorstel.

Conform voorstel.

Conform voorstel.

De twee aangehouden voorstellen worden
volgende week nog besproken in het college.
Verder komen er nog twee onderwerpen bij:
kpi’s WBP en de financiering/verlenging
(uitvoering - hamerstukken).
De extra collegevergadering van 21 december
zal zijn van 12:30 tot 13:00 uur. Zonder de Astukken.

Agendapunt K.1
2021.10830 Randstad Overstromingsmodel
Instrumentarium.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt K.2
2021.11019 Aangaan geldlening.
Voor kennisgeving aannemen.
Mededelingen/rondvraag

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

De gecombineerde commissie van 12 januari
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2022 zal worden voorgezeten door de heer
Hazelebach.
In een bestuurlijk overleg met het Zuid
Hollands Landschap en de provincie ZuidHolland over de problematiek invasief exoot
watercrassula in Polder Het Beijersche
Krimpenerwaard is overeenstemming bereikt
over de kosten van de aanpak hiervan.
De heer Van der Klugt wordt vice-voorzitter van
de Raad van Commissarissen van de NWB.
De vindbaarheid van nota’s en andere stukken
via de website behoeft nadere toelichting.
Mevrouw Van Kuijk pakt dat op.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022
met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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