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1. Bestuursrapportage 2020

Portefeuillehouder
Heemraad Tom Vereijken

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden:
1. besluit de concept-bestuursrapportage ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene 

Vergadering op 27 oktober 2020;
2. stemt in met het concept AV-voorstel en de daarin opgenomen besluitpunten.

Toelichting
Jaarlijks in oktober wordt de bestuursrapportage aan de Algemene Vergadering aangeboden. 
Daarin wordt gerapporteerd over de voortgang op de uitvoering van de lopende 
(meerjaren)begroting.

In de bestuursrapportage is te zien dat het waterschap snel heeft kunnen schakelen tijdens de 
coronacrisis en de taakuitvoering heeft kunnen borgen. Met name bij nieuw te ontwikkelen 
beleid is op een aantal onderwerpen wel vertraging te zien, maar er zijn ook belangrijke 
mijlpalen bereikt.

De prognose van het financiële resultaat komt uit op € 2,3 miljoen positief. Dit wordt deels 
veroorzaakt door lagere kosten en deels door hogere opbrengsten.

2. Meerjarenbegroting 2021-2024

Portefeuillehouder
Heemraad Tom Vereijken

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden:
1. besluit het tariefscenario dat uitgaat van een heffingsopbrengststijging van 4,5% per jaar 

voor de systeemtaak en een tariefstijging van € 2,- per jaar voor de zuiveringstaak, vast 
te stellen als voorkeursscenario voor de meerjarenbegroting 2021-2024; 

2. stemt in met het opnemen van € 140.000 voor de energiestrategie in 2021, onder het 
voorbehoud van positieve besluitvorming over de inhoud;

3. stemt in met de concept AV-oplegnotitie voor de opiniërende behandeling in de Algemene 
Vergadering van 27 oktober 2020.

Toelichting.
Het college heeft de meerjarenbegroting 2021-2024 en de jaarbegroting 2021 besproken en 
een voorstel voor de tarieven 2021. Het voorstel wordt aan de Algemene Vergadering 
voorgelegd. Op 27 oktober spreekt de Algemene Vergadering daar opiniërend over. De 
vaststelling van de begroting en nieuwe tarieven vindt op 25 november plaats.
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3. Informatiestrategie 2021-2025

Portefeuillehouder
Heemraad Jo Caris

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het inbrengen van het AV-voorstel in de 
Algemene Vergadering van 27 oktober 2020.

Toelichting
De huidige informatiestrategie loopt dit jaar af en wordt met dit voorstel geactualiseerd. De 
nieuwe strategie gaat integraal in op nieuwe ontwikkelingen en een aantal informatiethema’s 
van het afgelopen jaar:
- Hoe gaan we verder met I&A-samenwerking na het stopzetten van de WDODelta 

samenwerking (januari 2020)?
- Hoe gaan we verder met privacy en security en de uitkomsten van het 

rekenkameronderzoek Digitale Veiligheid (december 2019)?
- Welke ontwikkelagenda past bij ons, kijkend naar onze context, ons bestuursprogramma 

en de wet- en regelgeving die op ons afkomt?

Het AV-voorstel en de Informatiestrategie 2021-2025 geeft antwoord op deze vragen. Het is 
het eindresultaat van een bestuurlijk proces dat sinds begin dit jaar is doorlopen.

4. Termijnagenda 2020, tweede helft 

Portefeuillehouder
Dijkgraaf Hetty Klavers

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de aangepaste Termijnagenda 2020 ter 
vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

Toelichting
De termijnagenda is bedoeld om de Algemene Vergadering inzicht te geven in de belangrijke 
onderwerpen die in dit jaar worden geagendeerd en om de Algemene Vergadering invloed te 
geven op de wijze waarop de grote onderwerpen van 2020 in de bestuursvergaderingen 
worden behandeld. Inmiddels is het jaar 2020 vergevorderd en daarom legt het college de 
Algemene Vergadering een geactualiseerde versie voor van de Termijnagenda 2020.

5. Normenkader 2020 

Portefeuillehouder
Heemraad Tom Vereijken

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de Algemene Vergadering voor: 
1. het Normenkader 2020 vast te stellen;
2. kennis te nemen van het werkplan van de accountant.

Toelichting
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Het Normenkader 2020 is een overzicht van de geldende wet- en regelgeving en AV-besluiten 
die de financiële rechtmatigheid raken. 

6. Kleuradvies gemalen en sluizen Noordoostpolder 

Portefeuillehouder
Heemraad Andries Poppe

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in: 
1. met een uniforme en gedragen kleurstelling van de tot rijksmonumenten verklaarde 

gemalen en sluizen in de Noordoostpolder;
2. om gezamenlijk op te trekken met de provincie Flevoland in de geadviseerde kleurstelling.

Toelichting
Het college heeft besloten om voor de drie rijksmonumenten in de Noordoostpolder: gemaal 
Smeenge, gemaal Vissering en gemaal Buma, in samenwerking met de provincie Flevoland 
een uniforme kleurstelling toe te passen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft aan de gemalen en sluizen in de 
Noordoostpolder een ensemblewaarde toegekend. De RCE stelt gemaal en sluis als één 
entiteit. Deze bijzondere visuele en functionele samenhang, met de overige onderdelen van 
het complex en de specifieke locatie waarmee het onverbrekelijk is verbonden, dient zichtbaar 
te zijn in de kleurstelling.

In het kleuradvies wordt voorgesteld om het kleurenpalet gemalen en sluizen terug te brengen 
naar twee kleuren: signaal wit en donkergroen. Daarnaast wordt een grijze kleur voorgesteld 
voor secundaire elementen en functioneel zwart voor de onderdelen die zich in en om de sluis 
bevinden.


