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1. Managementletter 2019 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten de accountantscommissie te 

informeren over de bevindingen van de accountant via de managementletter.  

Desgevraagd geeft het college een aanvullende toelichting op onderdelen. 

 

Toelichting 

De nieuwe accountant heeft zijn eerste managementletter aan de directie uitgebracht met 

adviezen en aanbevelingen voor de bedrijfsvoering. In december heeft de directie plannen van 

aanpak voor de opvolging van de adviezen en aanbevelingen vastgesteld. De insteek van de 

plannen van aanpak is dat de adviezen en aanbevelingen zoveel mogelijk worden betrokken 

bij bestaande trajecten. 

 

2. Bestuurlijke positiebepaling GBLT 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. ingestemd met de machtiging van de dijkgraaf aan heemraad Vereijken om in het 

algemeen bestuur van GBLT in te stemmen met de toekomstvisie van GBLT; 

2. besloten de Algemene Vergadering te informeren via een AV-informatiebrief. 

 

Toelichting 

GBLT regelt de belastingen voor zes gemeenten en vijf waterschappen, waaronder Waterschap 

Zuiderzeeland. GBLT zorgt er onder meer voor dat eigenaren, inwoners en bedrijven 

aanslagbiljetten ontvangen, houdt bij wie betaalt, beantwoordt vragen en beoordeelt 

aanvragen voor kwijtschelding. Het algemeen bestuur van GBLT heeft zich recent gebogen 

over de toekomstvisie - onder meer op het gebied van schaal en samenwerking - en heeft de 

deelnemers in de regeling hierover geïnformeerd. Het algemeen bestuur van GBLT is van plan 

de toekomstvisie bestuurlijk vast te stellen in zijn vergadering van april 2020. 
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3. Portefeuilleoverleggen 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het na elkaar agenderen van de 

portefeuilleoverleggen (PO’s) op de donderdag, in het ritme van een keer per twee weken. 

 

Toelichting 

Vanuit de directie is de vraag gesteld of de portefeuilleoverleggen na elkaar geagendeerd 

kunnen worden op de donderdag, in het ritme een keer per twee weken. Het na elkaar 

agenderen van de PO’s geeft de directie meer gelegenheid om aan te sluiten bij de reguliere 

PO’s. Directie en bestuurders hebben de behoefte om elkaar regelmatiger te spreken tijdens 

een PO, met name als het gaat om strategisch vooruitkijken, integrale sturing en vertalen van 

bestuurlijke wensen naar de organisatie. 

 

4. Resultaten toetsing kade Lemmer 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het per brief informeren van  

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân over de uitkomsten van de toetsing van de 

kade in Lemmer. 

 

Toelichting 

De provincie Fryslân heeft de kade in Lemmer, die een deel van de woonwijk Lemstervaart 

tegen overstroming beschermt, aangewezen als regionale waterkering. Waterschap 

Zuiderzeeland moet deze kade eens in de 6 jaar toetsen. Het waterschap heeft de kade eind 

2019 uitgebreid getoetst. Hierbij is niet alleen gekeken naar de hoogte van de kade (de enige 

eis vanuit de provincie), maar zijn alle faalmechanismen uit de leidraad voor het toetsen van 

regionale keringen meegenomen. Het eindoordeel is dat de kering voldoet met één 

aandachtspunt. Dit betreft de grasbekleding onder de fiets- en voetgangersbrug.  

 

Waterschap Zuiderzeeland wil dit oplossen door de grasmat onder de brug te vervangen door 

een harde bekleding. Over deze oplossing gaat het waterschap eerst in gesprek met gemeente 

De Fryske Marren, omdat zij de brug mogelijk wil verwijderen.  


