
Pagina l van 2 Versie Nr.l

Agendapunt 7Registratienr.: Z/78 / 07 2617 / L39O7 6

2019 Raadsbesluit

Resultaatteam: Burgemeesteren Wethouders

Onderwerp:

Leiderdorp, 4 maart 2019

Vaststellen van het lntegraal

Waterketenpla n (lWKp) 2OL9-2O23

l tilil]il iltil ilililil Iililtililil til il] iltil tililil
*ZA1CBBD8489*

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van , nr. Z/L8/0726171l38gg1.

gezien het advies van het Politiek Forum van 25 februari 2019;

gelet op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet;

besluit:

7. het lntegraal Waterketenplan (lWKp) 2019-2023 vast te stellen, bestaande uit de
Beleidsmodule, de Maatregelmodule en de module Financiën, samenvattend:

a. beleidsmodule: de uitgangspunten Stedelijk water en Huishoudelijk afualwater,
Hemelwater, G rondwater en Mi lieutech nisch fu nctioneren afva lwaterketen;

b. maatregelmodule: verbetermaatregelen hydraulisch functioneren, het correctief -en
preventie onderhoud, het grootonderhoud en de rioolvervanging en
onderzoeksmaatregelen

c. financiën: de exploitatie, de investeringen en voorzieningen

2. een structureeljaarlijks krediet van € 98.475 beschikbaar te stellen en dit toe te voegen aan
volume krediet 'vervangingen gemalen' met ingang van 1 januari z}tg.

3. het investeringskrediet riool 2016 persl. (30j) 72t0737 van € 175.000 vrij te laten vallen.

4. de budget-neutrale begrotingswijziging 2019 (zoals hieronder is weergegeven) vast te stellen.
Ook voor 2O20 en verder zijn de financiële consequenties budgetneutraal, deze zullen worden
betrokken in de kadern ota 2O2O-2023

L Meedoen in Leiderdorp 0 0
2 Aa ntrekkelijk Leiderdorp -69.t47 69.141
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen 0 0
Overhead, VPB en onvoorzien

Mutatie reserves

0

0

0

0

Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)
20L9

Lasten Baten

Saldo van baten en lasten 69.t4I-69.74!
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0

neutraal

Resultaat

5. Conform de Wet Milieubeheer artikel 4.23lid 2 het lntegraal Waterketenplan 2019-2023 toe te
sturen aan Gedeputeerde Staten, het hoogheemraadschap van Rijnland en de m¡nister van

I nfrastructu ur en Waterstaat.

6. het vaststellen van het integraal waterketenplan, te publiceren in het Gemeente Aan Huis en

het gedurende zes weken ter inzage te leggen.

7. gelükt¡jd¡e met de vaststelling van het lWKp 2019-2023 het vigerend Verbreed Gemeenteluk

Rioleringsplan 2016-20L8 ¡n te trekken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 4 maart 2019

Rijsbergen

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen


