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CDH 26 april 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 26 april 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 

Voorstel Wijziging van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling 

Waterschap Rivierenland 2011 met bijbehorend mandaatregister 

Besluit 
- De Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 met bijbehorend 

mandaatregister te wijzigen zodat afdelingshoofden bevoegd worden om personeelsformatie te 
verschuiven binnen en tussen afdelingen.  

- Deze wijzigingen te laten ingaan per 4 mei 2022. 

Context 
Jaarlijks wordt in het najaar bekeken of de Ambtelijke bevoegdhedenregeling met bijbehorend 
mandaatregister dient te worden aangepast naar aanleiding van veranderde externe regelgeving of 
veranderde (interne) omstandigheden. Uitgangspunt daarbij is dat het AB op strategisch niveau de 
kaders stelt, het CDH op tactisch niveau richting geeft, terwijl de uitvoering is belegd bij de 
ambtelijke organisatie. Binnen de ambtelijke organisatie worden de verantwoordelijkheden belegd 
op het niveau dat passend is bij de verantwoordelijkheden, conform de uitgangspunten van de 
organisatieontwikkeling Horizon 2025.  
In verband met een wens vanuit de organisatie wordt een tussentijdse aanpassing gedaan. Later dit 
jaar vindt de reguliere actualisatie plaats. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 

Voorstel Neveninkomsten Dagelijks bestuur 

Besluit 
- Vast te stellen de berekening en te verrekenen inkomsten 2021 van de voorzitter van het 

waterschap;  
- vast te stellen dat de verrekening niet van toepassing is op de andere leden van het dagelijks 

bestuur, vanwege de deeltijdfactor;  
- de berekening openbaar te maken door deze ter inzage te leggen en dit te publiceren in het 

Waterschapsblad.  

Context 
Jaarlijks voor 1 september moeten de gegevens van neveninkomsten van leden van alle politieke 
ambtsdragers zijn vastgesteld door het college. 
Afgesproken is om het overzicht van neveninkomsten via een ter inzage legging en bekendmaking 
openbaar te maken en dit te bespreken in het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf. 
Dit gebeurt dus op dezelfde wijze als in 2021 met de neveninkomsten over 2020. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
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Voorstel Herziening Peilbesluit Bloemers 

Besluit 
• In te stemmen met het ontwerp-peilbesluit Bloemers conform bijgevoegd ontwerp-besluit 

(bijlage A). 
• Het ontwerp-besluit gedurende zes weken ter inzage te leggen en gedurende deze periode 

(dinsdag 3 mei t/m maandag 13 juni 2022) een voorlichtingsavond te houden. 

Context 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 17 juni 2011 de herziening van het 
peilbesluit Bloemers vastgesteld. Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland, die 
op 22 december 2009 in werking is getreden, wordt een peilbesluit ten minste eens in de tien jaar 
herzien. De herziening van het peilbesluit heeft tot doel de waterpeilen opnieuw te onderzoeken en 
optimaal af te stemmen op de huidige en toekomstige functies. Deze functies zijn in de afgelopen 
planperiode van 10 jaar op diverse locaties in de gebieden gewijzigd. Het peilvoorstel dat uit het 
onderzoek naar voren is gekomen, betreft onder andere het verhogen of verlagen van peilen en het 
vastleggen van een aantal nieuwe peilgebiedsgrenzen en praktijkpeilen. Hiermee is ingestemd en de 
procedure tot de herziening van het peilbesluit Bloemers wordt vervolgd.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Herziening Streefpeilenplan Citters I en II, Neerbosch en 

Malden 

Besluit 
• In te stemmen met het ontwerp-streefpeilenplan Citters I en II, Neerbosch en Malden conform 

bijgevoegd ontwerp-streefpeilenplan (bijlage A). 
• Het ontwerp-streefpeilenplan gedurende zes weken ter inzage te leggen en gedurende deze 

periode (dinsdag 3 mei t/m maandag 13 juni 2022) een voorlichtingsavond te houden. 

Context 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 17 juni 2011 de herziening van het 
streefpeilenplan Citters I en II, Neerbosch en Malden vastgesteld (hierna te noemen 
"streefpeilenplan Citters"). Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland, die op 
22 december 2009 in werking is getreden, moet het waterschap peilbesluiten vaststellen voor de 
gebieden die zijn aangegeven op de kaart in bijlage 2 bij de verordening. Deze gebieden zijn 
aangewezen op grond van artikel 5.2 van de Waterwet.  
De verplichting tot het vaststellen van een peilbesluit is alleen opgelegd voor die gebieden waar het 
waterschap onder normale omstandigheden de wateraanvoer en waterafvoer kan beheersen. Voor 
de gebieden waar geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, hanteert het waterschap streefpeilen. 
Waterschap Rivierenland legt deze streefpeilen vast in streefpeilenplannen.  
Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland wordt een peilbesluit ten minste eens 
in de tien jaar herzien. Het waterschap hanteert de tienjaarlijkse herzieningstermijn ook voor de 
streefpeilenplannen. Het streefpeilenplan Citters dateert van 2011 en is aan herziening toe. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
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Voorstel Jaarrekening 2021-Toelichting verantwoording 

belastingopbrengst watersysteemheffing ongebouwd 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de toelichting. 
2. Te opteren voor een extern onderzoek.  

Context 
BSR heeft begin februari 2022 aan Waterschap Rivierenland de voorlopige financiële verantwoording 
van de belastingopbrengsten voor 2021 en voorgaande jaren aangeleverd. Op dat moment is door 
Waterschap Rivierenland geconstateerd dat de voorlopige financiële verantwoording van de 
watersysteemheffing voor de jaren 2020 en 2021 met betrekking tot het aantal hectares ongebouwd 
binnendijks en ongebouwd buitendijks sterk afweek van de eerder overeengekomen aantallen.   
Naar aanleiding van bovenstaande constatering door Waterschap Rivierenland heeft BSR nader 
onderzoek verricht en dit heeft geleid tot een bijgestelde prognose in de verantwoording van de 
belastingopbrengst. De wijzigingen in de verantwoording zijn door de BSR vastgelegd in een memo 
die is aangeboden aan de accountant en aan Waterschap Rivierenland.   
Door middel van een onafhankelijk extern onderzoek wordt de volledigheid en juistheid van de in de 
aanslagoplegging te betrekken hectares geborgd. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 26 april 2022. Het is een vertaling van de besluiten en heeft 
geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst van de vergadering 
in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief 
te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. 
 
Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De 
bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar één van de 
bestuursadviseurs van het waterschap. 


