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1. Controlrapportage 2022 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met de aanbevelingen uit de 

controlrapportage. 

 

Toelichting 

De controlrapportage van de concerncontroller bevat aanbevelingen op het gebied van 

omgeving en bestuur, beleidsontwikkeling, sturing, planning & control en interne beheersing.

 

 
2. Stand van zaken effluentnormen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Tollebeek 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 
Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken over het voldoen aan de effluenteisen bij AWZI 

Tollebeek; 

2. in te stemmen met de AV-informatiebrief voor de Algemene Vergadering, inclusief 

communicatiebericht.  

 

Toelichting 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft kennisgenomen van het feit dat AWZI Tollebeek 

op dit moment niet kan voldoen aan de effluentnormen voor fosfaat en stikstof. Effluent is het 

gezuiverde rioolwater van de AWZI. Ook heeft het college kennisgenomen van de maatregelen 

die zijn getroffen en op korte termijn nog getroffen worden om weer te voldoen aan de norm. 

 

 

3. Delegatie besluitvorming Voorkeursbeslissing IJsselmeerdijk 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Algemene Vergadering voor te stellen om de 

besluitvorming over de planprocedure van project Versterking IJsselmeerdijk te delegeren 

conform het daarvoor opgestelde AV-voorstel. 
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Toelichting 

het uitstel van de Omgevingswet ontstaat onduidelijkheid of het college van Dijkgraaf en 

Heemraden of de Algemene Vergadering moet besluiten over de Voorkeursbeslissing van project 

Versterking IJsselmeerdijk. Met een duidelijke delegatie van de besluitvorming over de 

planprocedure van de IJsselmeerdijk naar het college is de besluitvorming op een juiste en 

efficiënte manier geregeld, zowel onder de huidige Waterwet als onder de nog in te voeren 

Omgevingswet.   

 

 

4. Voortgang persleidingenbeheer 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 
Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. het financiële kader leidend te laten zijn en in te stemmen met het inspecteren van één 

persleiding in plaats van twee persleidingen in 2022; 

2. de evaluatie van het persleidingbeheer eind 2022 te starten en begin 2023 op te 

leveren; 

3. de Algemene Vergadering te informeren door de schriftelijke mededeling. 

 

Toelichting 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft kennisgenomen van de voortgang van het 

persleidingenbeheer en de uitgevoerde inspecties tot nu toe. Bij de herziening persleidingbeheer 

in 2019 zijn kaders door de Algemene Vergadering vastgesteld. Doordat het kader van twee 

inspecties per jaar voor het tweede opeenvolgende jaar niet wordt gerealiseerd, wordt de 

Algemene Vergadering via een schriftelijke mededeling geïnformeerd. De in 2023 geplande 

evaluatie wordt eind 2022 gestart en begin 2023 opgeleverd. 

 

 

5. Tussentijdse wijziging opzet planning en control (P&C) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 
Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de voorgestelde wijziging in de opzet van het 

begrotingsproces, door de tweede beeldvormende bespreking van de Kadernota te laten 

vervallen, te agenderen voor de Algemene Vergadering op 29 maart 2022. 

 

Toelichting 

Het college heeft, mede naar aanleiding van een toezegging aan de Algemene Vergadering, kort 

teruggeblikt op het verloop van de vernieuwde P&C cyclus in 2021. Naar aanleiding hiervan stelt 

het college de Algemene Vergadering voor om de tweede beeldvormende behandeling van de 

Kadernota te laten vervallen en de eerste beeldvormende behandeling iets aan te passen. Dit 

om voorkantsturing door de Algemene Vergadering te versterken. 

 

 
6. Schadezaak Kraggenburg 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het voorliggende besluit. 

 

Toelichting 

In verband met de lopende rechtszaak wordt hierover geen openbare toelichting gedaan. 

 
 
7. Klachtencommissie Ongewenst Gedrag 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 
Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met mevrouw I. Rering en de 

heer A. Vuuregge als plaatsvervangende leden van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag 

met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te benoemen. 

 
Toelichting 

Op grond van de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag Waterschap Zuiderzeeland kan het 

dagelijks bestuur een Klachtencommissie Ongewenst Gedrag benoemen. Hier is 1 januari 2017 

mee gestart. De leden zijn op dit moment allemaal benoemd. Er is echter nog geen vervanging 

geregeld. Dit is wel van belang voor de voortgang indien leden tijdelijk niet beschikbaar zijn. 

 

 

8. Termijnagenda 2022 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 
Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Termijnagenda 2022 te agenderen voor de Algemene Vergadering van 29 maart 2022; 

2. kennis te nemen van de wijze van bespreking van de Termijnagenda in de 

beeldvormende Algemene Vergadering op 29 maart 2022. 

 

Toelichting 

Vanuit de Algemene Vergadering is aangegeven dat zij graag meer betrokken is bij het 

agenderen van onderwerpen en beter inzicht krijgt in de onderwerpen die de komende periode 

op de agenda staan. De Termijnagenda is daarom anders ingericht dan eerdere jaren. De 

aanpassingen dragen bij aan de voorkantsturing van de Algemene Vergadering en bieden de 

mogelijkheid om vroegtijdig bestuurlijke prioriteiten aan te stippen. 

 

 


