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AB-VERGADERING D.D.21 DECEMBER 2006: BESLUITENLIJST
BETREFT AGENDAPUNT:
2. Verslag vergadering d.d.
9 november 2006
3. Waterbeheerplan
2007-2010
4. Integraal Meetplan
Watersystemen

5. Machtigingsbesluiten
begroting 2007

verslag 211206 besluitenlijst

BESLUIT:
Het verslag van de vergadering d.d. 9 november 2006 vast te
stellen.
Het ontwerp Waterbeheerplan 2007-2010 met bijbehorende
reactienota vast te stellen.
1. Het Integraal Meetplan Watersystemen vast te stellen en te
implementeren.
2. Voor het Integraal Meetplan Watersystemen € 1.725.000,- ter
beschikking te stellen voor de implementatie en vanaf 2008
€ 160.000,- extra op de begroting op te nemen voor het
beheer van het meetnet.
1. Het college van dijkgraaf en heemraden te machtigen om een
kredietovereenkomst aan te gaan met de Nederlandse
Waterschapsbank tot maximaal € 17,5 mln.
2. Het college van dijkgraaf en heemraden te machtigen tot het
afsluiten van de noodzakelijke kasgeldleningen en het
aantrekken van één of meer vaste geldleningen tot maximaal
€ 20 mln.
3. Het college van dijkgraaf en heemraden te machtigen om
voor het jaar 2007 tot af- en overschrijving van
begrotingsbedragen binnen een taak te kunnen overgaan,
alsmede te kunnen beschikken over de post onvoorzien.
4. Het college van dijkgraaf en heemraden te autoriseren voor
het nemen van investeringsbesluiten tot en met € 250.000,-,
mits de investeringsprojecten passen binnen het
investeringsvolume zoals opgenomen in de begroting 2007.
5. Het college van dijkgraaf en heemraden de bevoegdheid te
verlenen in het jaar 2007 investeringsbesluiten met 10% te
overschrijden met een maximum van € 100.000,- per
investering.
6. Het college van dijkgraaf en heemraden een krediet van totaal
€ 9 mln. beschikbaar te stellen voor grondverwerving ten
behoeve van projecten die in de periode 2007-2011 opgestart
gaan worden. Deze projecten zijn gebaseerd op de
beleidsuitgangspunten bij de nota opmaat naar begroting
2007, met dien verstande dat het totale krediet voor
aangekochte gronden nooit het totaalbedrag van € 9 mln.
mag overschrijden en voorts het college van dijkgraaf en
heemraden te machtigen deze (voor-)aankopen te verrichten
tot max. € 1 mln. per grondaankoop en daar waar
bedrijfsgebouwen worden aangekocht tot max. € 250.000,-,
met dien verstande dat hierover bij de bestuursrapportage
informatie wordt verstrekt.
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6. Tarieven 2007

De tarieven voor 2007 als volgt vast te stellen:
a) het tarief voor waterkwaliteitsbeheer voor 2007 met
1% verhoging op € 42,42 per vervuilingseenheid;
b) het tarief voor waterkwantiteitsbeheer voor 2007 met
0% verhoging op € 23,40 voor ingezetenen, € 0,32 voor
eigenaren gebouwd per WOZ-eenheid van € 2.500,- en
€ 67,77 eigenaren ongebouwd per ha;
c) de tarieven voor waterkeringszorg voor 2007 met
1% verhoging op € 6,18 voor ingezetenen, € 0,13 voor
eigenaren gebouwd per WOZ-eenheid van € 2.500,- en
€ 4,26 eigenaren ongebouwd per ha.
7. 5e wijziging verordening op 1. Per 1-1-2007 vast te stellen de 5e wijziging van de
de waterschapsomslagen
verordening op de waterschapsomslagen 2002.
2002 per 1-1-2007;
2. per 1-1-2007 vast te stellen de 6e wijziging van de
6e wijziging verordening
verordening verontreinigingsheffing 2001.
verontreinigingsheffing 2001
per 1-1-2007
8. Verordening financieel
In te stemmen met de verordening op de organisatie van het
beheer en
financieel beheer en de verordening met betrekking tot de
Controleverordening
controle op de administratie en op het beheer van
vermogenswaarden van Waterschap Rijn en IJssel.
9. Aanleg waterstaatkundige 1. In de aanleg van waterstaatkundige voorzieningen voor het
voorzieningen bedrijventerrein
nieuwe bedrijventerrein Vletgaarsmaten te Holten door de
Vletgaarsmaten te Holten
gemeente Rijssen-Holten bij te dragen op basis van
werkelijke gemaakte kosten en hiervoor een krediet van
maximaal € 281.343,60 beschikbaar te stellen.
2. De ondergrond van de waterstaatkundige voorzieningen
genoemd onder punt 1 voor de oorspronkelijke agrarische
waarde van de gemeente Rijssen-Holten te kopen uitgaande
van een totaal oppervlak van 45.750 m 2 en een waarde van
€ 3,00/m 2 en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van
€ 139.750,- inclusief kosten koper.
3. In te stemmen met de watercompensatie langs de
Peterswatergang door en op kosten van de gemeente
Rijssen-Holten en dat de extra beheer- en onderhoudskosten
door de gemeente Rijssen-Holten eenmalig wordt afgekocht
voor een bedrag van € 30.000,- en dit bedrag in mindering te
brengen op het totale beschikbaar te stellen krediet.
4. De ondergrond van de watercompensatie, zoals aangegeven
in adviespunt 3, te kopen uitgaande van een oppervlak van
14.300 m 2 en een waarde van € 0,50/m 2 en hiervoor een
krediet beschikbaar te stellen van € 9.650,- inclusief kosten
koper.
10. Kredietaanvraag
Een krediet ad € 570.000,- beschikbaar te stellen voor de
Westervoortsedijk Arnhem
afronding van de eerste fase van de Westervoortsedijk te
restant fase 1
Arnhem.
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11. Kredietaanvraag project
’Integraal inrichtingsplan
Oude IJssel DoesburgDoetinchem’

1. In te stemmen met het definitief ontwerp ‘Integraal
inrichtingsplan Oude IJssel voor het traject Doesburg
Doetinchem met bijbehorende kostenraming.
2. In te stemmen met de integrale uitvoering incl.
subsidieaanvraag door het waterschap.
3. De afdelingsbesturen Midden en Zuid hiervan mededeling te
doen.
4. Onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidies een
uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van € 8.950.000,(bruto).
11.a. Organisatieontwikkeling 1. In te stemmen met een doorontwikkeling van het
watersysteembeheer
watersysteembeheer bij de directie Uitvoering, gericht op
structuur en werkcultuur.
2. In te stemmen met de volgende wijzigingen in de
organisatiestructuur:
a)
het creëren van één centrale unit Onderhoud die alle
onderhoudswerkzaamheden van watergangen en
terreinen uitvoert;
b)
het concentreren van alle watersysteembeheeractiviteiten in één unit Waterbeheer;
c)
het binnen de unit Waterbeheer onderscheiden van de
functiegroepen 'invulling integraal waterbeheer' en
'beheer infrastructuur'.
3. De gevolgen voor de formatie, waaronder een reductie van
8,5 FTE, op te nemen in Formatieplan 2007.
4. Het voorgelegde sociaal statuut en sociaal plan vast te
stellen.
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