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          ONDERWERP BESLUIT 
   

1. Opening, vaststelling agenda en 
loting primus    

De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren G.P. 
Beugelink, G. van den Hoeven, G. van Leeuwen, N.J.M. Ypma, en 
mevrouw T. van der Stroom- van Ewijk.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van de heer 
Reerink wordt er ruimte gereserveerd voor zijn motie vreemd aan de 
orde van de dag met als titel “Social Return” en zal als agendapunt 4.2a 
worden behandeld.  
 
De loting van de primus komt uit op nr.14, mevrouw A.J. de Kruijff 
 
Ter vergadering zijn de volgende stukken uitgereikt.  

- Scherp aan de wind vooruit! Bestuursprogramma 2014-2015 
Unie Van Waterschappen;  

- Nieuwsbrief 2 HDSR, april 2014; 
- Nieuwsbrief STOWA. 

   

2. a 
 
 

Notulen vergadering algemeen 
bestuur d.d. 23 april 2014 
 
 

De tekst van de notulen wordt met inachtneming van een tweetal  
aanpassingen op pagina 2 conform het concept vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de inhoud van de notulen op pagina 2 wordt door 
de heer Kupers een opmerking gemaakt.  
 

   

     b Verkorte besluitenlijst algemeen 
bestuur d.d. 23 april 2014 

De verkorte besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

   

     c Actiepuntenlijst    Er wordt één opmerking gemaakt n.a.v. de actiepuntenlijst door 
mevrouw Van der Vorm. Actiepuntnummer 274 staat abusievelijk op 
naam van de heer Poelmann. Dit moet mevrouw Van der Vorm zijn. 
 
Het actiepunt 266 is afgedaan. 

   

 Besluitvormend deel Hamerstukken
   

3.  Er zijn voor deze vergadering geen hamerstukken.  

   

 Opiniërend deel  
   

4.1.a Implementatiestrategie 
wateropgave wateroverlast. 

De heer Poelmann zegt toe voor het eind van het jaar het 
maatregelenprogramma gereed te hebben en deze aan het algemeen 
bestuur beschikbaar te stellen (actiepunt 275). Ook zal er ten aanzien 
van dit onderwerp een communicatieprogramma worden opgestart. Op 
verzoek van de heer Woittiez zegt de heer Poelmann toe dat er ook een 
scenario wordt uitgewerkt met 0 procent schadevergoeding.  
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4.2.a Motie vreemd aan de orde van 

de dag.  
 
Titel: Social Return 

Door de heer Reerink (fractie PvdA) is een motie vreemd aan de orde 
van de dag (nr. 2) ingediend. 
 
Het dictum van de motie luidt:  

- Social Return op te nemen in het aanbestedings- en 
inkoopbeleid, met als uitgangspunt dat het niet beduidend 
duurder in de kosten mag zijn; 

- binnen de eigen waterschapsorganisatie een personeelsbeleid 
te voeren waarbij er bij alle diensten en afdelingen naar 
gestreefd wordt om 5% arbeidsgehandicapten in dienst te 
hebben en een voldoende mate van stagemogelijkheden aan te 
bieden; 

- over de uitvoering hiervan binnen 6 maanden te rapporteren. 

 

 Besluitvormend deel  
   

5.1.b Implementatiestrategie 
wateropgave wateroverlast. 

 
Besloten wordt: 
1) de hertoetste wateropgave wateroverlast van 1.150 ha, als primair 

uitgangspunt voor het opstellen van uitvoeren van het 
maatregelenprogramma, voor kennisgeving aan te nemen; 

2) het in dit voorstel geformuleerde voorkeursalternatief voor de 
Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast als uitgangspunt 
te nemen voor de nadere uitwerking van het maatregelprogramma 
(alternatief “doelmatig”)  

3) D&H te mandateren om afspraken te maken met de provincie 
Utrecht over aanpassingen aan de provinciale waterverordening ten 
aanzien van de Wateropgave Wateroverlast. 

 
5.2. 
b 

Motie vreemd aan de orde van 
de dag. “Social Return”. 

 
De motie met nummer 2 wordt aangenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Informerend 
deel 

 

6.1. Mededelingen De heer Van der Maat deelt mee dat de AB leden begin juli een uitnodiging kunnen 
verwachten voor een open middag om naar de werken aan de Enkele Wiericke te komen 
kijken.  
 
Mevrouw Van der Vorm deelt mee dat a.s. maandag de motoren in het grote gemaal De 
Haarrijn in Maarsenbroek worden gehesen. Het tijdstip hiervan is nog onbekend. De heer 
Reerink wil hier graag bij aanwezig zijn. Mevrouw Van der Vorm zal het algemeen bestuur 
hierover nader informeren.  
 

 

6.2. Ingekomen 
stukken 
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6.2. 
a 

Reactie op 
tweede 
bestuurlijke 
consultaite 
Deltaprogramma 

Geen opmerkingen.  

   

7. Rondvraag De heer de Jong en de heer Verkaik maken gebruik van de rondvraag.    

 

8.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 

 

   


