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        ONDERWERP BESLUIT 
  

1. Opening, vaststelling agenda 
en loting primus    

De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn mevrouw Balkema, de 
heer Boot, de heer Schalkwijk. 
 
De loting van de primus komt uit op nr. 7, de heer Boot, deze is afwezig, 
het wordt dan nr 8 de heer Van den Hoeven. 
 
Vaststelling agenda: 
Met het oog op de behandeling van het rapport van de 
Rekenkamercommissie ‘digitatle dienstverlening gepeild, is de concept-
tekst zoals deze in de ontwerpbegroting wordt opgenomen als 
mededeling (zie punt 6.1.a) aan de vergaderstukken toegevoegd.  
 
De voorzitter geeft een statement af over zijn optreden bij de 
bewonersavond op 22 september jl. over de wateroverlast in 
Kockengen. 
 
Afgesproken wordt het onderwerp in de commissie vergadering SKK 
van 2 oktober a.s. te bespreken. 
 

  

2 a    Notulen vergadering algemeen 
bestuur d.d. 2 juli  2014 

De tekst van de notulen met bijlagen wordt met inachtneming van een 
aanpassing op pagina’s 3 en 16 conform het concept vastgesteld.  
 
Over de inhoud van de notulen op de pagina’s 3, 18 en 22 wordt door 
respectievelijk de heren Blokdijk, Beugelink en Verweij een opmerking 
gemaakt. 
 
De heer Beugelink zegt toe de informatie over de plaatsing van de 
FUPs ,in het onderzoeksprogramma van de STOWA, aan de leden van 
het AB te doen toekomen.  
 

   b. Verkorte besluitenlijst 
Algemeen Bestuur dd 2 juli 
2014 

De verkorte besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  

   c. Actiepuntenlijst Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de 
actiepuntenlijst.  
 

  

3. Besluitvormend deel 
Hamerstukken 

 

3.1. Gunning accountantscontrole 
2015-2018  
HAMERSTUK 

Besloten wordt: 
1. de opdracht voor het uitvoeren van de accountantscontrole 2015-

2018 te gunnen aan EY (voorheen Ernst & Young) 
2. de ambtelijke organisatie te machtigen voor het ondertekenen van 

de overeenkomst met de nieuwe accountant. 
 

4. Opiniërend deel  

4.1.A 
5.1.B 

Personele aangelegenheid 
 

Er vindt geen beraadslaging plaats.  Er wordt conform het voorstel 
besloten. 
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4.2.A Rapport 

Rekenkamercommissie 'digitale 
dienstverlening' 

Door de heer Reerink (fractie PvdA) wordt een amendement  (nr 5) 
ingediend.  Het dictum luidt:  
 
‘… een derde beslispunt toe te voegen, t.w. 
3. om de door het college conform de aanbevelingen van de  
     rekenkamercommissie op te stellen ‘visienota digitale  
     dienstverlening’ inclusief aandacht voor de planning, een plan  
     van aanpak en het beveiligingsaspect ter besluitvorming aan  
     het algemeen bestuur voor te leggen.’ 
 

5. Besluitvormend deel  
   

5.1.B Personele aangelegenheid Zie onder 5.1.A 
 

  

5.2.b. Rapport 
Rekenkamercommissie 'digitale 
dienstverlening' 

Het amendement met nummer 5 wordt aangenomen. 
Besloten wordt:  
1. Zorg voor een gedeelde visie op digitale dienstverlening van het 

waterschap vanuit het algemeen bestuur, waarbij keuzes worden 
gemaakt over doelen en middelen; 

2. Draag het college op om binnen een half jaar een “visienotitie 
digitale dienstverlening” aan te bieden aan het algemeen bestuur. 

3. om de door het college conform de aanbevelingen van de  
rekenkamercommissie op te stellen ‘visienota digitale  
dienstverlening’ inclusief aandacht voor de planning, een plan  
van aanpak en het beveiligingsaspect ter besluitvorming aan  
het algemeen bestuur voor te leggen. 

 
  

 Informerend deel  
   

6.1.a.  Mededelingen Concept tekst ontwerp begroting inzake digitale dienstverlening (zie 
onder 1).  
 

6.1.b.  Door de heer Beugelink doet verslag van de bewonersavond 23 
september jl. in Odijk over de kap van bomen langs de Kromme Rijn. 
 

  

6.2. Ingekomen stukken  Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.  
 

   

   
7. Rondvraag Door de heren Van der Hoeven, Woittiez, Blokdijk en Verweij wordt 

gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
De actie die hieruit voortvloeit is: 
Toezending van het rapport toekomst verkenning bodemdaling en de 
reactie van bureau PCL. naar het AB.  (actiepunt nr 283). 
 
De dijkgraaf nodigt de voorzitter BMZ, de portefeuillehouder en de heer 
Verweij uit voor een beraad over de kostentoedeling over het rapport 
TAUW en wat zijn de vervolg stappen hierop 
 

8. Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 
   

 
 


