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1. Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2021 

 

Portefeuillehouders 

Dijkgraaf Hetty Klavers en heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. neemt kennis van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en 
Handhaving (VTH) 2021; 

2. biedt het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 ter informatie aan de Algemene 
Vergadering aan. 

 

Toelichting 

Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 geeft in één overzicht de gemaakte keuzes, taken en 

speerpunten die voor 2021 gepland staan voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 

door de teams Waterprocedures, Watertoezicht, Watergangen en Keringen. In het 

Uitvoeringsprogramma VTH 2021 is de verbinding gemaakt tussen de inzet van de 

werkzaamheden en de bijdrage aan de doelstellingen genoemd in de programma’s, plannen en 

nota’s van het waterschap. 

De directie heeft het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 vastgesteld op 15 februari 2021 en 

besloten het uitvoeringsprogramma ter informatie door te geleiden naar het college en de 

Algemene Vergadering. 

 

2. Autonome ontwikkelingen ICT 2022 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stemt in met het opnemen van de autonome ontwikkelingen op het gebied van 

Informatie ter hoogte van € 452.279 per jaar in de nog vast te stellen Kadernota 

2022-2025, met ingang van 2022; 

2. neemt kennis van het vervolgproces voor het tot stand komen van het 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor Informatie. 
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Toelichting 

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen in het informatiedomein jaarlijks opgenomen in de 

Voorjaarsnota. In de Informatiestrategie 2021-2025 is aangekondigd deze ontwikkelingen te 

verwerken in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor informatie. Om 

softwareontwikkelingen voortkomend uit de realisatie van de informatiestrategie tijdig in de 

nog vast te stellen Kadernota 2022-2025 te kunnen verwerken, is - vooruitlopend op de MJOP 

voor informatie - conform de huidige systematiek het voorstel voor autonome ontwikkelingen 

ICT opgesteld.  

 

Vanaf volgend jaar, met de Kadernota 2023-2026, wordt gewerkt met het MJOP Informatie. 

Daar waar nu (en in het verleden) met name wordt gekeken naar de toenemende 

softwarekosten, wordt in het MJOP breder naar het hele speelveld van informatie gekeken 

(o.a. ICT-infrastructuur, gebruikersapparatuur, telefonie en data). 

 

De in het voorstel beschreven softwareontwikkelingen gaan over de realisatie van de doelen 

uit de informatiestrategie: Solide Huis, Veilige Basis en Gezonde Ambitie. Voor 2022 en verder 

is een bedrag van € 452.279 geraamd. Het betreft hier een toename met een structureel 

karakter naar een nieuw lastenniveau voor Informatie. Dat wordt veroorzaakt doordat 

software hoofdzakelijk nog als dienst wordt afgenomen; een trend die bij de vaststelling van 

de informatiestrategie is benoemd. Deze omschakeling zorgt voor een verschuiving van 

eenmalige aanschaf van software naar software als een dienst met jaarlijkse 

abonnementskosten. Het grootste deel van de stijging komt door de invoering van een nieuwe 

financiële oplossing en softwareoplossingen die nodig zijn om te voldoen aan de wet- en 

regelgeving en bestuurlijke doelstellingen voor digitale dienstverlening. De (structurele) 

verhoging wordt opgenomen in de nog vast te stellen Kadernota 2022-2025. 

 


