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rg] Bestuur en Concernzaken

Samenvatting
Voor u Iigt de eerste tussentijdse bestuursrapportage (TURAP). Deze rapportage heeft tot doel u een
relevant beeld te geven van de resuItaten van de bedrijfsvoering err inzieht te geven in de afwijkingen en
bijzonderheden t.o.v. de begroting.

De Turap staat geagendeerd voor de VV-vergadering van 5 juIi 2006.

Concept-besluit
Kennis te nemen van de Tussentijdse rapportage over de versIagperiode januari 2006 tim april 2006

IDeponeren: (paraaf opsteller stukken)
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Turap: verslagperiode januari tim april 2006

Doelmatigheidsonderzoek
In de eerste maanden van 2006 is een belangrijke bijdrage geleverd aan het doelmatigheidsonderzoek door deel
name van de P&O adviseurs aan de vijf veranderteams. De capaciteitsplanning in het afdelingsplan is hierdoor
bijgesteld.

2.9.1.3 Evaluatie exploitatiebudget

Geen bijzonderheden.

2.9.2 Algemeen bestuurlijke en juridische ondersteuning

2.9.2.1 Voortgang conform planning

OctrooiRIES
De Verenigde Naties hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het Rijnland Internet Election Sys
tem (RIES) de Public Service Award toegekend, die op 23 juni 2006 tijdens de United Nations Public Service
Day in New York zal worden uitgereikt. Met dit systeem heeft het hoogheemraadschap "transparantie en
verantwoordingsplicht van de publieke sector verbeterd", aldus de jury in het rapport. De Verenigde Naties
roemen het initiatief van het hoogheemraadschap en stellen het tot voorbeeld aan andere overheden. De prijs
die Rijnland ontvangt is een onderdeel van een jaarlijks evenement, waar de VN organisaties en overheden
aanmoedigt innovatieve projecten te ontwikkelen.

RIBS zal verder niet aIleen in 2008 bij de eerste landelijke verkiezingen voor waterschapsbesturen bij aile 26
waterschappen worden ingezet, maar ook al in 2007 bij de kamerverkiezingen voor de in het buitenland
woonachtige kiezers. Met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksaangelegenheden zal
hiertoe op korte termijn een convenant worden gesloten, waarin ook wordt neergelegd dat "Het Water
schapshuis" voor dit deel van de kamerverkiezingen de regiefunctie wordt toebedeeld. De overname van het
Rijnlandse octrooi door de Staat, waar de Minister ook positief tegenover staat, zal waarschijnlijk eerst na de
parlementsverkiezingen 2007 aan de orde komen.

2.9.2.2 Voortgang aandachtspunten

Bezwaarschriften
Er zijn in het eerste kwartaal maar liefst 392 bezwaarschriften binnengekomen. Van die bezwaarschriften hebben
385 betrekking op de weigering van Rijnland om vergunning te verlenen voor het bouwen van een toiletvoorzie
ning in de zeereep ten behoeve van het duinpaviljoen Pamassia. Op een na zijn deze bezwaarschriften niet
ontvankelijk verklaard omdat bezwaarden geen belanghebbenden waren. Het overgebleven bezwaarschrift is
ongegrond verklaard. Verder heeft de bezwaarschriftencommissie 7 adviezen aan het college uitgebracht.

Juridische procedures
In het eerste kwartaal ontving Rijnland twee dagvaardingen. In beide gevallen gaat het om schadekwesties, waar
in Rijnland aansprakelijkheid heeft afgewezen. Het eerste geval betreft schade aan een beroepsvaartuig, ontstaan
door een aanvaring met een voorwerp op de bodem van een stadswater. Het tweede geval betreft gewassenscha
de in de Haarlemmermeerpolder ten gevolge van wateroverlast in 200 I. Daamaast werd Rijnland in twee be
stuursgeschillen betrokken voor de Haagse Rechtbank. In het eerste geval een kort geding procedure in een
handhavingskwestie en in het tweede geval een geschil over de goedkeuring van een peilbesluit. In de jaarreke
ning is gerapporteerd over afgeronde gerechtelijke procedures. In de volgende Turap zal u worden ge'informeerd
over de voortgang van de hierboven vermelde zaken.

Klachten
Er werd 1 klacht ontvangen. De klacht betrof de informatievoorziening aan klager. De klacht is gedeeltelijk
gegrond verklaard.

2.9.2.3 Evaluatie exploitatiebudget

Geen bijzonderheden.
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