CONCEPT
Lijst van besluiten en toezeggingen van de openbare Verenigde Vergadering, bijeen op 20 september 2018

Agendapunt
01.

Onderwerp
Vaststelling agenda

Besluit
Vastgesteld
Vastgesteld

03.

Lijst van besluiten en
toezeggingen V.V. 5 juli 2018
Mededelingen

04.

Insprekers

02.

Toezegging

Afwezig zijn de leden
Koop, Eekhout en Belt
De heren Kerrebijn en Van
der Plas spreken in.
Motie Code Rood voor de
Rivierkreeften wordt
aangehouden onder
voorbehoud van de gedane
toezegging.

05.

06.
B.01

B.02

-

Delfland zal de problematiek bij de
UvW agenderen.
Delfland zal de urgentie benadrukken
Delfland zal actief bijdragen aan de
in unieverband af te spreken acties
De uitvoering zal plaats vonden
binnen bestaand budget.

Trekker

Hoogheemraad
Jans

Vragenrondje

Stukken ter kennisname
Besluit tot toelating
plaatsvervangend
commissieleden
Bestuursrapportage 2018

Vastgesteld

Vastgesteld

De fout op p16 wordt gecorrigeerd.

Amendement 50PLUS
ingediend en ingetrokken

Voor de begroting analyseert het college hoe
een positief resultaat (t.o.v. begroot
resultaat) kan worden betrokken bij de
discussie over de tarieven.
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Hoogheemraad
Smits

B.03

B.03.a

B.04
B.05

B.06

B.06.a

Voorstellen Unie aanpassing
belastingstelsel en
standpuntbepaling Delfland
(BOB)

Portefeuillehouder brengt de teneur van de
discussie in de VV over in CBCF 21/9.
Besluit 2 wordt: Het
voorlopige standpunt in te
brengen bij de Unie van
Waterschappen, ter
bespreking in de
ledenvergadering van 12
oktober 2018.

Brief aan VV over procedure
Bestuursvoorstel aanpassing
belastingstelsel waterschappen

Het voorlopig standpunt
zal worden ingebracht en
er zal duidelijk worden
gemaakt dat er een aantal
onderwerpen is waarover
de meningen zeer uiteen
lopen.

Vaststellen cao-akkoord 20 juli
2018 (BOB)
Wijziging Organisatieverordening
en informeren VV over
voornemen tot wijziging
topstructuur (BOB)
Beantwoording vragen Integer
Liberaal winningsplan GaagMonster en de zienswijze van
het Hoogheemraadschap van
Delfland (SWW)
Zienswijze van de fractie Integer
Liberaal op de voorgenomen
vergunningverlening door EZK
aan de NAM voor gaswinning

Vastgesteld

Het college neemt punten 1 en 3 van het
amendement van Integer Liberaal / 50+
over.
Het college zal in de brief aan de Unie
aandacht vragen voor de mogelijkheden om
meer prikkels in te bouwen t.b.v.
gedragsbeïnvloeding.
Hoogheemraad
Smits

De vragen van 50Plus worden schriftelijk
beantwoord

Vastgesteld met 17
stemmen voor. De leden
Fekkes, Ranner, De Nooy
en Hilders tegen.
Voor kennisgeving
aangenomen.

Voor kennisgeving
aangenomen.
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Hoogheemraad
Smits

Dijkgraaf

B.06.b

B.09

H.07

H.08

H.10

door middel van fracking in ons
beheersgebied (Gaag-Monster)
(SWW)
Toelichting van het college naar
aanleiding van de zienswijze van
de fractie Integer Liberaal inzake
de wijziging van het
winningsplan Gaag-Monster
(SWW)
AANHOUDEN - Investeringsplan
aanpak blauwalg plas Delftse
Hout (GSG)
Ophogen investeringsplan en
beschikbaar stellen
uitvoeringskrediet voor nieuw
gemaal en voor het
automatiseren van inlaat in de
Oud- en Nieuw Wateringveldse
polder (SWW)
Vaststellen investeringsplan en
beschikbaar stellen
uitvoeringskrediet knelpunten
watersysteemanalyse
Kralingerpolder en Oude
Campspolder (SWW)
Aanvraag investeringsplan en
uitvoeringskrediet actualisatie
veiligheidssignalering
zuiveringen en rioolgemalen
(GSG)
Sluiting

Voor kennisgeving
aangenomen.

Aangehouden

Vastgesteld

Vastgesteld

Vastgesteld

13.45 uur

Versie 20 september 2018
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