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Registratie nr.:

Het Algemeen Bestuur

200935459

Onderwerp:

2e bestuursrapportage 2009

Advies/voorstel om te besluiten:

1. De 2e bestuursrapportage 2009 vast te stellen;
2. In te stemmen met het verwachte resultaat van € 148.000 voordelig en de daaraan ten grondslag liggende
resultaten per programma;
3. Het CDH te machtigen de verwachte overschrijding bij het programma Watersysteem en waterketen en
het programma Communicatie en regelgeving te compenseren uit onderschrijdingen bij de overige
programma's;
4. De kredietoverschrijdingen zoals gemeld in bijlage 6 te accorderen.

Portefeuillehouder:

A. Fernhout

Naam opsteller:

H.J. Pranger
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Financiën

Financiën
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Adviesnota
vergadering

Het Algemeen Bestuur

onderwerp

2e bestuursrapportage 2009

Samenvatting
De 2e bestuursrapportage geeft het verwachte resultaat weer voor het jaar 2009. In de rapportage is
de voortgang van de activiteiten van de programma's weergegeven. Tevens wordt inzicht gegeven in
het financiële resultaat.
Op grond van de rapportage wordt een voordelig resultaat verwacht van € 148.000,--. Het resultaat is
opgebouwd uit diverse voor- en nadelen die in de rapportage zijn toegelicht.
In het kader van de rechtmatigheid heeft er in 2008 een onderzoek plaatsgevonden naar
kredietoverschrijdingen op projecten. Voortvloeiend uit dit onderzoek is in de 2e bestuursrapportage
een verzoek tot aanvullende kredietverlening opgenomen voor de projecten die op dit moment een
overschrijding hebben en die ultimo 2009 worden beëindigd.

Inhoud
zie bijlage met de adviesnota en het document 2e bestuursrapportage 2009

Financiële consequenties:
nvt
Juridische consequenties:
nvt
Personele consequenties:
nvt
Communicatieve consequenties:
nvt
Overige consequenties:
Geen
Advies van Ondernemingsraad

Advies van het Georganiseerd overleg

Advies van bestuurlijke commissie(s) en eventuele reactie
Zie adviesnota.
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Advies/voorstel om te besluiten
1. De 2e bestuursrapportage 2009 vast te stellen;
2. In te stemmen met het verwachte resultaat van € 148.000 voordelig en de daaraan ten grondslag
liggende resultaten per programma;
3. Het CDH te machtigen de verwachte overschrijding bij het programma Watersysteem en
waterketen en het programma Communicatie en regelgeving te compenseren uit onderschrijdingen
bij de overige programma's;
4. De kredietoverschrijdingen zoals gemeld in bijlage 6 te accorderen.
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Besluit
Registratie nr.: 200935459
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland
gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 13-10-2009

gelet op het advies van de commissies Middelen, Communicatie en Regelgeving, Watersysteem,
Waterkeringen en Wegen en Waterketen, respectievelijk d.d. 9, 10, 11 en 12 november 2009;
gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement voor
Waterschap Rivierenland;

besluit:
1. De 2e bestuursrapportage 2009 vast te stellen;
2. In te stemmen met het verwachte resultaat van € 148.000 voordelig en de daaraan ten grondslag
liggende resultaten per programma;
3. Het CDH te machtigen de verwachte overschrijding bij het programma Watersysteem en
waterketen en het programma Communicatie en regelgeving te compenseren uit onderschrijdingen
bij de overige programma's;
4. De kredietoverschrijdingen zoals gemeld in bijlage 6 te accorderen.

aldus besloten in de vergadering d.d. 27-11-2009

het algemeen bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur,
de voorzitter,

drs. H.C. Jongmans.

ir. G.N. Kok.
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