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

: 11 januari 2022, 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;
L.M. Vink, wnd. secretaris-directeur;
N. Sparrius, 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.
Afwezig

: M.J. van Kuijk, secretaris-directeur.

Agendapunt

Besluit

Agendapunt A.1
Vaststellen besluitenlijsten van de
vergaderingen van dijkgraaf en
hoogheemraden d.d. 14 en 21 december 2021.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
1. Save the Date: Dijkwerkersdag 2022 op
12 mei 2022.
Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Vastgesteld.

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

Verhogen pad langs plas Bleiswijkse Zoom
Begroting in 1 oogopslag
Droge inspectie van Gemaal Verdoold goed
verlopen
Op pad met Olaf van Twist

Toevoegen:
-

Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeeren Vervoersplan
Link naar nieuwjaarsspeech (deel
vertrouwelijk beeld blurren).

Het college wil graag weten wat het begrip
interactieratio is.
Verder zijn er veel wensen over een andere
vorm van het mediaoverzicht, zoals:
-

Staafdiagrammen terug;
Veel genoemde berichten minder vaak

herhalen in het overzicht.
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2022 voor
kennisgeving aannemen.

Afwezigheid toevoegen:
De heer Van der Klugt:
15 t/m 22 september 2022.
De heer Van den Eijnden:
28/2 t/m 4/3 2022.
De heer Verdoold:
25 t/m 27 mei 2022 en
15 t/m 31 juli 2022.

Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Beantwoording vragen PvdA over
gewasbeschermingsmiddelen.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda CMB d.d. 13 januari 2022.
2. Verslag CMB d.d. 23 september
2021.
3. Agenda CBCF d.d. 14 januari 2022.
Agendapunt B.1
2021.11879 Herverdelen deelkredieten binnen
verzamelkrediet Renovatie Kunstwerken 2021.
Besluiten om de deelkredieten binnen het
verzamelkrediet Renovatie Kunstwerken 2021
te herverdelen.
Agendapunt B.2
2021.09212 Toetsing afwijkende peilen bij
herziening peilbesluit Rotterdam Centrum.
Besluiten om:
 in te stemmen met het al dan niet
vergunnen van een afwijkend peil
conform de in dit voorstel opgenomen
tabel;
 de conclusies uit dit voorstel op te
nemen in het ontwerp peilbesluit voor
Rotterdam Centrum.
Agendapunt C.1
2022. Mededelingen voor de verenigde
vergadering van 26 januari 2022.

Agendapunt K.1
2021.2021.10936 Planning en control kalender
2022.
Voor kennisgeving aannemen.
Mededelingen/rondvraag

Vastgesteld.

Voor kennisgeving aangenomen en
voorbesproken.
Conform voorstel.

Conform voorstel.

Toevoegen: nieuwe nevenfuncties.

Voor kennisgeving aangenomen. Graag in het
vervolg de correcte termen gebruiken voor de
PenC-producten.
De digitale nieuwjaarsbijeenkomst met de
toespraak van de heer Van der Klugt had een
groot aantal toehoorders.
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Portefeuillehouder Van den Eijnden was
onaangenaam verrast over een vermelding in
de nieuwsbrief van de gemeente
Krimpenerwaard over kabels en leidingen
rondom het project KIJK. Hij zal daarover
contact zoeken met de wethouder.
Op 18 januari 2022 wordt een extra
collegevergadering gepland (een uur) voor
(uitsluitend) de vaststelling van de schriftelijke
mededelingen en de beschouwingen.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2022
met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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