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Besluitenlijst van de extra vergadering van het College van Dijkgraaf en Heemraden 
d.d. 30 augustus 2022, aanvang 13.00 uur, Kamer Bestuur 
 
 
 
 
 
Aanwezig: 
 

  

Wnd. Dijkgraaf : M.H.M. Gremmen 
Wnd. Secretaris-directeur : J.J.M. Knoops 
Notulist : C.D. van Bennekom 
   
Heemraden : mw. E. Groenenberg 
  G.V. den Hartog 
  M.P. Laeven 
  H. van ‘t Pad 
    
   
   
   
Afwezig m.k.:  Prof. dr. J.C. Verdaas 
   
   
   
   
Genodigde(n):  Gert-Jan Langerwerf en Harrie Pranger (bij agendapunt 3) 
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Vergadering van het college van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 30 augustus 2022 
Nr.    

1.  Onderwerp: Opening 
De waarnemend dijkgraaf opent deze extra CDH-vergadering 
om 13.00 uur.  

 

 

2.  Ingekomen stukken 

 a. Aangepaste presentatie Klimaatneutraal voor de commissie Waterketen van 

13 september 2022:  

Afgesproken wordt dat de inhoud van deze presentatie als achtergrond-

informatie naar de commissie gestuurd kan worden en dat er een presentatie 

van enkele sheets gemaakt zal worden aan de hand waarvan de discussie in de 

commissie gevoerd kan worden. Omdat juist gisteren in de bijeenkomst van het 

presidium/de agendacommissie ook aandacht is gevraagd over het onderwerp 

presentaties wordt afgesproken dat vanaf nu de navolgende gedragslijn wordt 

gevolgd:   

 Presentaties voor een commissie worden altijd vooraf toegezonden. 

 Presentaties zijn kort en bondig en bevatten beeldmateriaal. Achtergrond-

informatie wordt in een apart document aangeboden en is geen onderdeel 

van een presentatie. 

 Door met weinig tekst te werken wordt voorkomen dat de presentatie 

wordt voorgedragen/voorgelezen door degene die deze houdt.  

 In de presentatie enkele discussiepunten c.q. bestuurlijke aandachtspunten 

opnemen. 

 Als blijkt dat de toegezonden presentatie en de achtergrondinformatie 

afdoende zijn dan behoeft de presentatie niet daadwerkelijk gehouden te 

worden. 

 b. Vooraankondiging regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden betreffende de 

Regionale Conferentie RMA op 19 september 2022:  

Voor kennisgeving aangenomen. 

De waarnemend dijkgraaf hoopt deze bijeenkomst te bezoeken. 

Deze uitnodiging zal worden toegevoegd aan de bestuurlijke nieuwsbrief.   

 

3.  Onderwerp: Conceptpresentatie voor de thema-avond AB op 5 september 
2022 

 

 Advies: --  

 Besluit: De presentatie, die vooraf is toegezonden, wordt doorge-
nomen. In grote lijnen kan de presentatie in deze vorm op de 
themabijeenkomst gegeven worden. Uit de discussie komt naar 
voren dat er hier en daar nog enkele wijzigingen doorgevoerd 
moeten worden. Overeenkomstig de procesafspraken die zijn 
gemaakt in de AB-vergadering van 1 juli 2022 zal/kan dit 
onderwerp nog aan de orde komen in de commissievergade-
ringen van 12, 13 en 19 september 2022. Hoewel de 
"opbrengst" van deze gehele exercitie betrekkelijk gering is, kan 
deze toch als nuttig gezien worden omdat ook een doel was de 
leden van het AB inzicht te verschaffen in hoe de cijfers tot 
stand komen. Er zal indicatief iets worden opgenomen over de 
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tarieven. Bij sheet 9 zal in de mondelinge toelichting nader 
worden ingegaan op het feit dat bij zuivering het percentage 
1,3% is en daarmede afwijkt van het percentage voor de andere 
taken. Bij de sheets 11 tot en met 15 zal niet gesproken worden 
over "oordeel" van de werkgroep maar over "bevinding(en)" en, 
gelet op de fase waarin het proces zich bevindt, gaat het nog 
niet om een "voorstel" van het CDH maar om een "suggestie". 
In de themabijeenkomst zullen de portefeuillehouders ieder bij 
zaken die hen betreffen de suggestie van het CDH verdedigen. 
Omdat de heemraad Waterveiligheid verhinderd is, zal, indien 
het zijn portefeuille betreft, één van de overige heemraden dit 
doen, vrijwel zeker de heemraad Middelen. Op sheet 11 zal 
worden aangegeven dat het om innovatie gaat die organisatie-
breed is. De suggestie wordt een neerwaartse bijstelling te doen 
van € 50.000,00.  
Op sheet 13 kan "(pannerling)"vervallen.  
Bij sheet 15 zal nog mondeling worden aangegeven dat het bij 
leges gaat om de opbrengstenkant.   
De uitkomst van de bespreking van vandaag wordt verwerkt in 
sheet 16. 
Op sheet 18 nog de datum van de vergadering van de com-
missie Waterveiligheid, zijnde 19 september 2022, toevoegen.  
Kort wordt nog gesproken over de diverse soorten reserves die 
er zijn en de functies daarvan. Het is van belang dat in de 
themabijeenkomst duidelijk wordt gemaakt dat zelfs dit 
sombere beeld vrijwel zeker nog niet het eind is van de ellende. 
Gert-Jan en Harrie worden bedankt voor het goede werk.  

 

4.                 Mededelingen door de portefeuillehouder en rondvraag  

 Er zijn geen mededelingen en er wordt geen gebruik gemaakt van de 
rondvraag. 

 

5.               Sluiting 
De waarnemend dijkgraaf sluit de vergadering om 14.20 uur. 

 

 
 
Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van het College van Dijkgraaf en Heemraden van  
6 september 2022.  


