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1. Kostentoedelingsonderzoek 2021 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. heeft op basis van de uitkomsten van het Kostentoedelingsonderzoek 2021, uitgevoerd 

door TAUW d.d. 30 maart 2020, besloten dat er geen significante wijzigingen zijn die 

aanpassing van de huidige kostentoedelingsverordening rechtvaardigen; 

2. informeert de Algemene Vergadering via een mededeling over dit besluit. 

 

Toelichting 

Eens in de vijf jaar moet de kostentoedelingsverordening worden aangepast. De laatste 

vaststelling van de kostentoedelingsverordening is in 2018 geweest. Bestuurlijk is afgesproken 

dat elk jaar bij de Voorjaarsnota wordt getoetst of er significante wijzigingen in de 

waardeverhoudingen zijn opgetreden die een nieuwe kostentoedelingsverordening 

rechtvaardigen. Uit het onderzoek van TAUW blijkt dat de waarde van agrarische grond tussen 

2017 en 2019 sterk is gestegen, evenals de WOZ-waarde van gebouwde eigendommen. Per 

saldo betekent dit dat de waardeverhoudingen nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven. 

 

2. Gedoogplicht duurzame oevers 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit* 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten: 

1. om in het kader van de uitvoering van het beleid ‘Duurzame Oevers’ een beschikking 

gedoogplicht ex artikel 5:24 Waterwet op te leggen, bij de in tabel 1 opgenomen 

aangeland(en) waarmee geen vrijwillige overeenstemming lijkt te worden bereikt voor 

de realisatie van duurzame oevers Houtribtocht; 

2. dat de beschikking gedoogplicht opgelegd kan worden voor de realisatie van de 

duurzame oevers, waarbij inbegrepen de daarmee verband houdende werkzaamheden 

zoals het tijdelijk gebruik van de benodigde werkstrook en aan- en afvoerroutes. 

 

 

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering  

  aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. 
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Toelichting 

Voorafgaand aan de uitvoering van project ‘Versnelde aanleg duurzame oevers 2017-2021’, 

zijn gesprekken gevoerd met de eigenaren/pachters (aangelanden) van de percelen die in 

aanmerking kwamen voor aanleg van duurzame oevers in 2019. Tijdens de gevoerde 

gesprekken over de Houtribtocht, heeft een aangelande aangegeven geen medewerking te 

willen verlenen aan de aanleg van duurzame oevers op zijn percelen.  

In verband met de uitgebreidere onderzoeken aan de Houtribtocht, is de uitvoering van de 

werkzaamheden doorgeschoven naar het jaar 2020. De noodzaak om de gedoogplicht op te 

leggen, heeft te maken met het voldoen aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn 

Water. 40% van alle waterlichamen binnen het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland 

moet in 2021 duurzaam ingericht zijn.  

 

3. Uitstelregeling voor facturen (i.v.m. coronacrisis) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met een uitstelregeling voor facturen 

onder de volgende condities: 

1. de uitstelregeling geldt alleen voor de categorieën huren, pacht, overslag en leges; 

2. uitstel wordt verleend op verzoek (niet automatisch); 

3. uitstel wordt verleend tot uiterlijk 31 augustus 2020; 

4. voor bedragen < € 10.000,- per individuele debiteur geldt een lichte toets; 

5. voor bedragen > € 10.000,- per individuele debiteur geldt een zwaardere toets. 

 

Toelichting 

De maatschappelijke en economische effecten van het coronavirus zijn groot. Dit kan tot 

financiële problemen leiden bij ondernemers en inwoners. Inmiddels heeft het waterschap (via 

GBLT) een ruimhartige uitstelregeling voor waterschapsbelastingen. Ondernemers krijgen, op 

verzoek, uitstel voor de betaling tot 31 augustus 2020. Daarnaast heeft het waterschap in 

2020 € 3,6 miljoen aan begrote overige opbrengsten.  

 

Voor belastingheffing geldt dat dit het algemeen belang dient. Voor de overige opbrengsten 

wordt een rechtstreekse dienst geleverd aan een individuele ondernemer of inwoner. Dat 

maakt dat uitstel van betaling niet automatisch aan de orde is. Ook binnen deze overige 

opbrengsten kunnen echter schrijnende gevallen aanwezig zijn.  

 

4. Autonome ontwikkeling voor ICT 2021 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het opnemen van de autonome 

ontwikkelingen op het gebied van ICT en Informatiemanagement ter hoogte van € 83.500,- 

per jaar in de Voorjaarsnota 2021-2024. 
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Toelichting 

De budgetten voor het informatiedomein gaan over de jaarlijkse kosten voor het onderhouden 

en up-to-date houden van de in gebruik zijnde hard- en software. Dat gebruik varieert, maar 

de algemene trend is dat het gebruik van hard- en software toeneemt. De reguliere jaarlijkse 

kosten voor beheer en onderhoud nemen hierdoor ook toe. Er is veelal sprake van ‘nieuw voor 

oud’ en in sommige gevallen is sprake van direct toe te wijzen en in te boeken 

inverdieneffecten. Deze worden meegenomen in de bepaling van het totaal benodigde budget. 

Ook de uitputting van bestaande budgetten wordt jaarlijks getoetst. Het bedrag dat netto 

overblijft kan omschreven worden als de autonome ontwikkeling voor het informatiedomein. 


