Echt aan de slag:
Bij ons aantreden op 8 april 2019 bleek dat er geen ruimte was ingericht als
werkplek voor vijf heemraden. Wij hadden met vijf de beschikking over één klein
kantoor met daarin één bureau en één computer! Dit is snel uitgebreid tot drie
werkplekken maar dan zat het vertrek ook echt vol! Dat was behoorlijk behelpen
maar maakte ons wel gemakkelijker tot een hecht team.
In mei werd duidelijk dat WSHD niét over een crisisruimte beschikte en werd dat in
rap tempo opgepakt.
Gevraagd besluit zoals verwoord in het VV voorstel 3 juli 2019:
1. In te stemmen om op korte termijn een crisiscentrum/ multifunctionele ruimte te
realiseren;
2. Een bedrag van € 180.000
beschikbaar te stellen voor de
realisatie van de
projectinvestering „inrichten
crisisruimte WSHD‟.
3. Deze investering op te voeren en
direct vrij te geven;
4. De kapitaallasten op te nemen
in de Programmabegroting
2020-2024.
5. In te stemmen met de
uitwerkingsrichting om op langere
termijn een crisiscentrum in te
richten dat aan alle wensen en
eisen voldoet . Dit te realiseren op
een moment dat deze ontwikkeling
aansluit bij andere ontwikkelingen in de huisvesting.
2. Probleemstelling – context
Uit evaluaties van opschalingen van de calamiteitenorganisatie in het afgelopen half jaar
is gebleken dat Waterschap Hollandse
Delta een crisisruimte ontbeert. Vergaderzalen waren niet, of niet tijdig beschikbaar.
Vergaderzalen waren te klein. Er waren geen werkplekken bij de vergaderzalen
beschikbaar. De gebruikte zalen misten essentiële hulpmiddelen als (fysieke) kaarten,
grote schermen en werkplekken. Het is helaas meerdere keren voorgekomen dat een
crisisteam gebruik moest maken van een te kleine ruimte en dat eerst tijd en energie
gestoken moest worden in de voorzieningen voordat het crisisteam aan de slag kon. Voor
de bestrijding van de incidenten/ calamiteiten uit de afgelopen periode heeft dat geen
direct negatieve gevolgen gehad. Het heeft wel geleid tot onnodige frustraties en extra
werk.

Dit voorstel unaniem aangenomen.

Daarnaast hebben wij vanaf dag één ingezet op het inzichtelijk maken van het
achterstallig onderhoud op al de taakvelden en hoe dit aan te pakken. Dit
resulteerde in het document: ‘HUIS OP ORDE’
Gevraagd besluit zoals verwoord in het VV voorstel 3 juli 2019:
1. Kennis te nemen van het
document “Huis op orde”;
2. In te stemmen met het in
uitvoering geven van jaarschijf
2019 uit het “Huis op orde”;
3. Hiervoor in 2019 een
exploitatiebudget van
€3.790.000 beschikbaar te
stellen waarvan €2,15 mln. voor
het programma waterketen
(incidenteel), € 1 mln. voor het
programma water (incidenteel)
en € 0,64 mln. ten behoeve van
de formatie-uitbreiding voor
het programma bestuur en
organisatie (incidenteel);
4. Deze kosten te dekken uit de
algemene reserves per
programma, de reserve
geactiveerde lasten en de bestemmingsreserve afwikkeling CMK conform de bedragen
zoals opgenomen in de financiële paragraaf;
5. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve “huis op orde” met een
onderverdeling naar de programma’s;
6. In te stemmen met een formatie-uitbreiding van 17 fte en de structurele kosten ad €
1,3 mln. vanaf 2020 te verwerken in de programmabegroting 2020.
7. Voor het programma wegen een krediet van € 3,0 mln. beschikbaar te stellen voor de
revitalisering van een aantal wegen in 2019;
8. Het college te mandateren om dit krediet nader onder te verdelen naar
uitvoeringskredieten per weg(deel);
9. In stemmen met de extra kapitaallasten van € 250.000 vanaf 2020 en deze te verwerken
in de programmabegroting 2020.
10. In stemmen dat de rapportage over de voortgang via de reguliere P&C producten
plaatsvindt.
2. Probleemstelling - context Het college heeft gevraagd om meer inzicht te geven in de
extra benodigde activiteiten op korte en middellange termijn (gedurende collegeperiode
2019-2023, met doorkijk na 2023) die nodig zijn om “het huis op orde” te krijgen. In de
notitie is een doorkijk gegeven in de middelen die benodigd zijn op het vlak voor
onderhoud, bedrijfsvoering, investering en personeel. Om de eerste activiteiten in 2019
uit te kunnen voeren om het huis op orde te krijgen is een bedrag van € 6.790.000
noodzakelijk, waarvan € 3 mln. investeringskrediet en € 3,8 mln. exploitatiebudget 2019.

Dit voorstel unaniem aangenomen.

