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1. Jaarstukken 2020 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in: 

1. met de concept Jaarstukken 2020 en de hierin opgenomen bestemming van het 

resultaat en deze ter besluitvorming aanbieden aan de Algemene Vergadering in de 

vergadering van 1 juni 2021;  

2. met het conceptvoorstel voor de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

De concept Jaarstukken 2020 worden ter besluitvorming aangeboden aan de Algemene 

Vergadering. Het vrij te bestemmen resultaat komt uit op € 7,1 miljoen, hetgeen € 0,7 miljoen 

hoger ligt dan het concept jaarresultaat. Het college stelt de Algemene Vergadering voor om 

een deel van het vrij te bestemmen jaarresultaat ten gunste te laten komen van de 

egalisatiereserve en een ander deel onder te brengen in een bestemmingsreserve voor de 

toekomstige leningenportefeuille. 

 

2. Proefduin Almere Duin 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in: 

1. met de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.2 van de Keur Waterschap 

Zuiderzeeland 2017 aan de gemeente Almere te verlenen voor het wijzigen van een 

waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone, te weten het inrichten 

van een proefduin van 100 meter lengte als proef in de kernzone van de IJmeerdijk ter 

hoogte van de Muiderzandweg te Almere in het perceel dat kadastraal bekendstaat 

als: AMR04F1538G0; 

2. met het voorstel om een plan uit te werken voor de toekomstige monitoring van het 

zuidelijke dijktraject, uitgaande van kostendeling tussen waterschap en gemeente. 

 

Toelichting 

In Almere Duin wordt een proefduin aangelegd en ingericht op de waterkering. Door deze 

aanleg en inrichting nu te doen, kan ervaring worden opgedaan voordat de gehele 3 kilometer 

aangelegd en ingericht wordt. Voor deze aanleg en inrichting wordt vergunning verleend. Het 

proefduin laat zien hoe het duin eruit komt te zien. De aanleg, inrichting en het beheer wordt 

geëvalueerd en intensief gemonitord, om als leerervaring voor de komende dijkvakken 

gebruikt te worden. Voor de monitoring van de kering wordt op het toekomstige zuidelijk deel 
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een monitoringplan uitgewerkt. Daarbij wordt de monitoring zodanig opgezet, dat voor de 

volgende beoordelingsronde voldoende data wordt gegenereerd. Hiervoor zijn waarschijnlijk 

innovatieve technieken nodig. Het voornemen om dit voor het zuidelijke traject uit te werken 

en niet voor het proefduin, is dat met name de omvang van het proefduin te beperkt is voor 

een complete toepassing van de benodigde monitoring.  

 

3. Verrekening neveninkomsten 2020 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt vast: 

1. dat de verrekenplicht voor 2020 niet van toepassing is op de collegeleden P. Boer, 

J.P.T. Caris, A. Poppe en T.L.F.M. Vereijken; 

2. dat mevrouw H.C. Klavers voor het jaar 2020 onder de verrekenplicht valt vanwege 

haar inkomsten uit de Mijnraad, het Audit comité EZK en Oasen (€ 35.852,00 bruto), 

en het bedrag van € 8.865,18 te verrekenen met de bezoldiging van H.C. Klavers. 

 

Toelichting 

Zoals te doen gebruikelijk is het college dit voorjaar benaderd door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken (BZK) om over het kalenderjaar 2020 per politieke ambtsdrager van het 

bestuursorgaan vast te stellen: 

• of er in het individuele geval al dan niet een verrekening van neveninkomsten moet 

plaatsvinden; 

• op welke wijze het te verrekenen bedrag in voorkomend geval wordt terugbetaald. 

 

Op basis van de ingevoerde gegevens in de applicatie die hiervoor is ontwikkeld, is de 

verrekenplicht niet van toepassing op de heemraden. Zij vervullen namelijk hun ambt in 

deeltijd. Mevrouw H.C. Klavers valt voor het jaar 2020 onder de verrekenplicht vanwege haar 

inkomsten uit de Mijnraad, het Audit comité EZK en Oasen en deze neveninkomsten komen 

boven de wettelijke vrijstelling van 14% uit. 

 

4. Inzet bestemmingsreserve Collegeplanmiddelen 

 

Portefeuillehouders 

Heemraad Jo Caris en heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in: 

1. met de beoogde inzet van een deel van de middelen in de bestemmingsreserve 

Bestuursprogramma, te weten € 141.000;  

2. om de Algemene Vergadering de onttrekking aan de bestemmingsreserve 

Bestuursprogramma voor te leggen via de oplegger bij de Jaarstukken 2020. 

 

Toelichting 

De Algemene Vergadering heeft in november 2020 ingestemd met het instellen van een 

bestemmingsreserve van € 200.000 voor het behalen van de doelen in het Bestuursprogramma. 

Door de Algemene Vergadering moet een besluit genomen worden tot onttrekking van deze 

middelen, om tot besteding te kunnen overgaan. Voor het afronden van de Agenda 

Biodiversiteit, de Klimaatagenda en no-regret projecten die nu kunnen worden uitgevoerd, is uit 

de bestemmingsreserve € 141.000 nodig. 


