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1. Legesverordening kostendekkendheid 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stemt in met de vervolgaanpak van de Legesverordening en kostendekkendheid; 

2. informeert de Algemene Vergadering via een schriftelijk mededeling. 

 

Toelichting 

Vanwege uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2022, wordt de inwerkingtreding van de 

nieuwe Waterschapsverordening ook met een jaar uitgesteld en in samenhang daarmee ook 

de aanpassing van de Legesverordening. 

 

Dit houdt in dat het aanpassen van de hoogte van de leges en de keuze over de mate van 

kostendekkendheid van de leges met een jaar wordt opgeschoven. 

 

 

2. Evaluatie Veiligheidslek Citrix 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. neemt kennis van de evaluatie ‘Veiligheidslek Citrix’; 

2. stuurt de bestuurlijke samenvatting ‘Veiligheidslek Citrix’ ter kennisname aan de 

Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Op 16 januari 2020 is een melding binnen gekomen bij Waterschap Zuiderzeeland over een 

wereldwijde beveiligingslek in de Citrix-omgeving. De mail en agenda op de mobiele apparaten 

zijn vervolgens actief buiten werking gesteld, om misbruik van het veiligheidslek te 

voorkomen. Op 28 januari is het veiligheidslek opgelost. De crisisorganisatie van het 

waterschap is actief geweest, met als doel het veiligheidsprobleem op te lossen en zo snel 

mogelijk weer in de normale dagelijkse situatie te komen.  

 

De evaluatie vergroot het inzicht in het functioneren van de crisisbeheersingsorganisatie, de 

inzichten in de problemen die specifiek zijn voor bedrijfscontinuïteit in relatie tot ICT en de 

samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). 

 

 



 

REGISTRATIENUMMER  2/2 

   

 

 

3. Gezamenlijke agenda/manifest drinkwaterbedrijven 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met de brief aan de Unie van 

Waterschappen met input voor de gezamenlijke agenda met de drinkwaterbedrijven. 

 

Toelichting 

Waterschappen en drinkwaterbedrijven willen, met het oog op de komende verkiezingen, een 

gezamenlijke agenda opstellen. Met de op te stellen agenda vragen ze aandacht voor herstel 

van de natuurlijke balans van het watersysteem.  

 

 


