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Vergadering van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 2
november 2007 te Hauten

Aanwezig:
dr. S. Schaap (voorzitter); ir. HA van Alderwegen; ir. C.J Alrnekinders; J. de Bondt; mr. H. van
Brinl,; J.J.J.M. van der Burg; G.J. Doornbos; ir. PAE. van Erkelens; ing. J.M. Geluk; mr.drs.
P.C.G. Glas; WA Gosselaar; ir. G.N. Kok; mw. M.M. Kool; dr. S.M.M Kuks; 1<. van de
Langemheen; mr. J.H. Oosters; mr. AX Schuttinga; mr.ir H.L. Tiesinga; drs. L.H.J. Verheijen;
ir. G. VerWolf; JAM. Vos;mw. drs. J.M. de Vries; ing. W. Wolthuis; ir. N.J.M. Ypma; mr. R·.J.
van der Kluit (secretaris)

Afwezig:
mr. G.P. Dalhuisen; mr. A. van Hall; ir. H. van 't Land; dr. J.J. Schrijen; E.J. Stienstra

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer
Kuks, die in zijn hoedanigheid als watergraaf van Waterschap Regge en Dinkel voor het eerst
in de ledenvergadering present is.

2 Verslag van de ledenvergadering gehouden op 29 juni 2007
(bijlage LV 07-35)

Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt zowel inhoudelijk als redactioneel ongewij
zigd door de ledenvergadering vastgesteld.

3 Concept-Begroting 2008
(bijlagen LV 07-36a tim k)

De concept-Begroting voor volgend jaar wordt (op een enkele redactionele opmerking van de
heer Kok na) unaniem door de ledenvergadering geaccordeerd. De contributiebijdrage zal in
2008 slechts 0,5% hoger zijn danhet jaar ervoor. Dit mede vanwege het benutten van de al
gemene reserve (zoals eerder was afgesproken).
In de decembervergadering zal de begroting van Het Waterschapshuis (uitgedeeld tijdens de
vergadering) in de LV worden behandeld.

4 Rapportage en vervolg verkenning gevolgen nieuwe bestuurssamenstelfing
(bijlagen LV 07-37a en b)

De voorzitter stelt de 'verkennende' notitie over bovenstaande materie aan de orde.

De heer Van Brink merkt op de notitie met belangstelling te hebben gelezen. Spreker was blij
verrast. Het is goed dat er een directe koppeling met Water Wegen is gelegd. Het is belangrijk
am gezamenlijk op bepaalde terreinen op te trekken.
De heer Oosters vult aan dat de waterschappen een landelijke bijeenkomst over de gevolgen
van de nieuwe samenstelling van de waterschapsbesturen moeten organiseren.

- De voorzitter concludeert vervolgens dat de ledenvergaderingde notitie vaststelt
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5 Onderhandelingsakkoord CAO waterschappen 2007-2009
(bijlagen LV 07-38a tim c)

De heer Glas geeft een toelichting op het op 17 oktober jl. bereikte onderhandelingsakkoord
voor een nieuwe waterschaps-CAO. Het is het resultaat van een lang onderhandelingstraject
(vanaf februari). Sprekers weblog heeft inmiddels 75.000 'hits' te verwerken gekregen. Het
bestuur is verheugd dat het akkoord binnen het financieel mandaat is gebJeven. Spreker legt
het akkoord positief aan de ledenvergadering voor. Wanneer (naar verwachting) oak de bon
den instemmen, dan kan tot ondertekening worden overgegaan en dit de start vormen vall
een groot uitvoeringstraject, waarbij nadrukkelijk wordt gelnvesteerd in de medewerkers
('meer dan geld aileen'). Er is paritair onderzoek naar loonlijnen (marktconform) gedaan. In
een volgende CAO kan sptake zijn van variabele lonen. In deze CAOzijn drie 'hangpunteh'
uitonderhandeld: zo is bijvoorbeeld aan de medewerkers in wachtdienst de keuze gelaten of
men voor het 'oude' of het 'nieuwe' model kiest Kortom, het bereikte akkoord kan concurreren
met dat van andere overheden en de private sector. Spreker stelt voor om de CAO in zijn ge
heel (geclusterd) aan de ledenvergadering voor te leggen.

De heer Van Erkelens is complimenteus over het mooie pakket. Het vorml bovendien een
goede basis voor een volgende CAO.
De heer Doornbos uit zijn dank richting de onderhandelingsdelegatie. Het bereikte akkoord
weerspiegelt een afgewogen balans tussen geld en inhoud.

De voorzitter stelt vast dat de ledenve~gadering akkoord gapt met het onlangs bereikte onder
handelingsakkoord voor een waterschaps-CAO voor de periode 2007-2009. De uitgewerkte
tekst (in het zogenaamde SAW-boekje) wordt nog wei als een formeel hamerstuk aan het ai
gemeen bestuur van elk waterschap voorgelegd: het betreft een decentrale bekrachtiging,
omdat een aantal uitvoeringsmaatregelen drukt op de waterschapsbegroting

Verva/gens wardt de vergadering enige tijd geschorst: op het behaa/de akkoord wordt met
champagne getaost

6 Collectieve overeenkomst zorgverzekering waterschapspersoneel
(bijlage LV 07-39)

De voorzitter stelt voor om de heer Glas (voorzitter van het Werkgeversberaad) te mandateren
om een collectief contract met een zorgverzekeraar voar het waterschapspersoneel af te slui
ten voor de periode 2008-2010. Namens de waterschappen is er thans een aanbestedings
procedure gaande om de beste aanbieder te kunnen kiezen.

De heer Gosselaar acht het van belang om er attent op te zijn dat een eventuele nieliwe zorg
verzekeraar eveneens uitgaat van 'blanco acceptatie'. Dit wordt door de heer Glas toegezegd.
De heer Vos vraagt aandacht voor het feit dat medewerkers soms een levenlang vertrouwd
zijn met de IZR/IZA Voar sommigen zal het daarom wellicht 'schrikken' zijn als van zorgver
zekeraar wordt gewisseld.

De heer Glas acht het een gegeven dat de gezondheidslorg onlangs is geliberaliseerd. Er kan
iets collectief worden geregeld voor het waterschapspersoneel. Door de marktwerking kunnen
kortingen op de premie worden bedongen. Bij acht consortia is inmiddels offerte aangevraagd
op een hele waslijst aan criteria. Volgende week moet het een en ander binnen zijn aan reac
ties. Een onderdeel van nieuwe CAO vormt een tegernoetkoming in de kosten door de werk
gever. Spreker erkent de 'emotie' die rnedewerkers met een IZA kunnen hebben, maar de IZA
is nog steeds een van de gegadigden.

6.12.2007 RR LV/40509



B Pagina 3 van 6

De voorzitter sluit dit agendapunt at met de mededeling dat er snel een brief over onderhavige
materie naar de leden wordt verstuurd, met het verzoek deze brief per kerende post te beant
woorden. Het 'collectieve' moet overeind worden gehouden. Spreker stelt vervolgens vast dat
de ledenvergadering instemt met het voorstel om de heer Glas te mandateren.

7 Procedure aantrekken nieuwe algemeen directeur UvW
(bijlagen LV 07-40a Um c)

De voofzitter stelt vervolgens de procedure random het aantrekken van een nieuwe algemeen
directeur van het Uniebureau aim de orde. De hUidige algemeen directeur, mr. RJ, van der
Kluit, heeft per 1 januari 2008 de functie aanvaard van HID van de directie Zeeland van Rijks
waterstpat. Het voorstel is om eervol ontslag te verlenen.

De heer Verheiien intormeert naar het profiel van de nieuwe algemeen directeur.
De heer Schuttinga wi! weten of ook de directeuren van de waterschappen bij de selectiepro
cedure worden betrokken.

De voorzitter laat weten dat het profiel nog deze middag door het Uniebestuur formeel wordt
vastgesteld: via een ledenbrief zullen de waterschappen hier binnenkort over worden ingelicht.
De vraag van de heer Schuttinga zal vanmiddag eveneens in de bestuursvergadering aan bod
komen. Spreker stelt vast dat de ledenvergadering akkoord gaat met de voorgestelde be
noemingsprocedure: zo zal er vanuit de LV een benoemingsadviescommissie worden gefor
meerd en wordt binnen het Uniebureau een klankbordgroep samengesteld.
De LV-vergadering van verleent vervolgens eervol ontslag aan de heer Van der Kluit

8 Hoe om te gaan met commerciele congressen
(bijlage LV 07-41)

Mevrouw Kool informeert de leden ovel" het verzoek dat het bestuur aan het Uniebureau heeft
gedaan om een gedragscode voor te bereiden over hoe precies te reageren op de vraag van
commerciele bureaus om als spreker of voorzitter een bijdrage te leveren. Hoe dient bijvoor
beeld te worden omgegaan met financiele vergoedingen in het kader van integriteit.

De heer Oosters constateert dat het vaak lastig is am een keuze te maken uit het relatief grote
aanbod aan congressen waar diens aanwezigheid op prijs wordt gesteld. 20 zijn er onlangs
acht congressen over landelijke veiligheid georganiseerd: waar is presentie onontkoombaar?
De 'morele code' is om zo min mogelijk naar deze commerciele congressen toe te gaan.
De heer Doornbos vindt dat ieder voor zich een persoonlijke afweging moet maken wei of niet
aanwezig te zijn. Bij commerciele bijeenkomsten zou de geldelijke vergoeding naar het water
schap dienen te gaan Het Uniebureau ZOU hier een proaetieve ral in kunnen spelen door zelf
een landelijke dag te organiseren.

De heer Glas stelt dat deze materie eveneens in het Uniebestuur is besproken. Wat is precies
de eigen rol bij symposia over 'water'? Als de regie in eigen hand wordt gehouden, dan zou
dat tevens bevorderlijk zijn voor een goed imago als waterschappen (binnen kader van Water
Wegen bijvoorbeeld).

De voorzitter stelt vast dat de ledenvergadering de gepresenteerde gedragscode over hoe om
te gaan met commerciele congressen accordeert.
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9 Waterschappen en inzet bij (natuur)rampen
(bijlagen LV 07-42a en b)

De heer Van den Burg acht het wijselijk om bij een volgende natuurramp aan te haken bij een
instantie als de USAR (= Urban Search And Rescue) (binnen Ministerie van BZK verband).
De heer Van Erkelens laat weten dat na elke ramp er binnen diens eigen algemeen bestuur
een discussie plaatsvindt hoe handelend op te treden. Spreker is van opvatting dat het beter is
om 'structureler' te werk te gaan (bijvoorbeeld het ondertekenen van een 'algemeen' Schok
land-akkoord) dan om ad hoc in te springen op een ramp.
De heer Doornbos is verheugd over het door de waterschappen medeondertekenen van het
Schokland-akkoord. Toeh moeten waterschappen er voor waken al te 'uitvoerend' te zijn: wei
kunnen kennis en expertise aan gespeeialiseerde hulpverenigingen ter beschikking worden
gesteld.
De heer Schuttinga wi! graag weten wat er met de stortingen naar aanleiding van de tsunami
is gebeurd.

De heer Tiesinga constateert dat er na elke (natuur)ramp grote emoties opwellen en er de be
hoefte wordt gevoeld te willen helpen. De oprichting van de Stichting H20-partners Sumatra
is daar een goed voorbeeld van. Periodiek wordt via een magazine en een website verslag
gedaan van de voortgang. Ais waterschappen moeten we wei voorzichtig zijn met het zelf al
les willen opzetten am te helpen. Het is beter am instanties in te schakelen die daartoe meer
zijn geequipeerd (zoals de USAR).
Maandag 26 november 2007 is uitgeroepen tot sanitatiedag (ZKH de Prins van Oranje zal hier
een toespraak houden) en 2008 is zeiT het internationale jaar van de sanitatie. De water
schappen zullen dan nadrukkelijk in de schijnwerpers staan. We hebben een verantwoorde
lijkheid om iets te doen. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn am te anticiperen op de MDG's
(millennium development goals) die de VN heeft geformuleerd: verdubbeling toegang tot
drinkwater en sanitatie. In de decembervergadering van de LV zal dit punt worden geagen
deerd. Als waterschappen kunnen we participeren in projeeten op dit terrein. Te den ken valt
aan de interne structuur van de NWB en aan externe coordinatiepunten als Aqua For All of het
NWP. De Unie faciliteert overeenkomsten met deze instellingen
Communicatie riehting donateurs is vanzelfsprekend heel belangrijk: op de website wordt
reeds teruggekoppeld over de bestede tsunami-gelden.

De voorzitter concludeert dat de leden-waterschappen de voorkeur geven aan 'aanhak.en' bij
gespeeialiseerde hulpverleningsinstanties (zoals een Aqua For All) boven het zelf organiseren
van hulp bij (natuur)rampen.

10 Voortgang Water Wegen
(bijlagen LV 07-43a en b)

De voorzitter verwijst de leden naar het opnieuw bijgevoegde manifest 'Water Wegen'.

De heer Vos aeht het merkwaardig dat het rapport Water Wegen in een vorige ledenverga
dering is vastgesteld, maar dat de stuurgroep blijkbaar heeft besloten dit rapport niet verder
te verspreiden.
Mevrouw Kool vult aan dat discussie binnen de afzonderlijke waterschappen wei mogelijk
moet blijven.
De heer Van Brink informeert de aanwezigen dat een extern bureau (AEF)voor een andere,
meer sprankelend-vernieuwende aanpak heeft gekozen: er is wei een intern comrnunicatie
traject binnen de waterschappen, maar het rapport wordt daarentegen niet extern verspreid.

6.12.2007 RR LV/40509



Pagina 5 van 6

De voorzitter rondt dit agendapunt af met de toezegging dat de discussies naar aanleiding
van Water Wegen bij de waterschappen wei mogelijk blijven, Het is immers een nooi! hele
maal afgerond vernieuwingsproces, Kortom, we blijven in beweging.

11 Mededelingen
(bijlagen LV 07-44 tim 55)

11.1 Garantiefonds watertechnologie
(bijlagen LV 07-45a tim d)

11.2 Instrumentarium wateropgaven
(bijlage LV 07-46)

11.3 Projectorganisatie Landelijke Verkiezingen 2008
(bijlage LV 07-47}

Mevrouw De Vries geeft een toelichting bij dit punt. De voorzitter van de Stuurgroep lande
lijke verkiezingen heeft onlangs in de CBCF het belang aangegeven om een goede afloop
van de verkiezingen te waarborgen. Het project zal strakker moeten worden ingebed, Een
audit op de begroting zal duidelijk verschaffen of van het budget van 16 miljoen euro de 4
miljoen die is bestemd voor Het Waterschapshuis wei voldoende is. Het moet te allen tijde
worden voorkomen dat we straks als waterschappen 'schade' oplopen wanneer de lande
lijke waterschapsverkiezingen van november 2008 niet goed zullen blijken te zijn verlopen.
Tot eind 2008 zal er nieuwe projectleiding komen: de heer Jacob Gunter is projectleider; ,
gehuisvest bij het Uniebureau. De communicatie zal sterker aan het Uniebureau worden
gebonden. Een goede coordinatie is noodzakelijk. ICT-con!racten met Het Waterschaps
huis worden afgesloten, Een risicotraject wordt nader bestudeerd, Het uiteindelijke doel is
immers technisch succesvolle verkiezingen.
De mogelijkheid van stemmen via internet moet niet 'ronkend worden gecommuniceerd'.
Immers, het rapport van de Commissie Korthals Altes (met als centrale vraag 'Hoe staat
BZK tegenover internetverkiezingen') heeft een tamelijk conservatief advies geschreven:
eerherstel voar 'het rode potlood'. In de kabinetsreactie komt het woord 'waterscMppen' in
het geheel niet voor Het kabinet is dus niet al te happig als het gaat om internetstemmen.
Medio januari 2008 zal vanuit de Unie een bijeenkomst worden georganiseerd om voorlich
ting over de komende verkiezingen te verschaffen richting koepelorganisaties als ANWB
of de Vereniging Eigen Huis.
Er gebeurt reeds veel op het gebied van de voorbereiding van de waterschapsverkiezingen
eind 2008; alles ligt min of meer op schema. Toch moe! de aandacht niet verslappen. Vol
doende personele beschikbaarheid is van groot belang. De waterschappen wordt op dat
punt om medewerking gevraagd.
De ICT-werkgroep is inmiddels getransformeerd tot een klankbordgroep waarin reeds een
tiental waterschappen zitting heeft genomen, Er wordt op grate schaal getest.
Het parallelspoor van schriftelijke verkiezingen blijft sowieso bestaan.
De waterschappen zullen 'neutrale' informatie aan bijvoorbeeld politieke partijen verschaf
fen hoe Iijsten moeten worden ingediend of hoe bepaalde links in een website kunnen wor
den geplaatst: het 9aat dan om faciliteren en niet am financieren. ledere schijn van partij
digheid dient te worden voorkomen. 'Algemene' voorlichting kan bestaan uit Postbus 51
spotjes.
De komende ledenvergaderingen zal regelmatig over de voortgang van diverse electorale
zaken worden teruggekoppeld: de Yinger wordt permanent aan de pols gehouden (via de
stuurgroep).
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11.4 NBW-actueel
(bijlage LV 07-48)

11.5 Stand van zaken Wetsvoorstel Aigemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo)/Waterwet
(bijlage LV 07-49)

De yoorzitter zegt toe dat de Tweede Karnerleden zo veeI mogelijk worden 'bewerfct' am
ervoor te zorgen dat de handhaving van de indirecte lozingen bij de waterschappen blijft

11.6 Instelling Werkgeversberaad
(bijlagen LV 07-50a en b)

11.7 Deltacommissie
(bijlagen LV 07-51a en b)

11.8 Ad hoc-Commissie primaire waterkeringen
(bijlage LV 07-52)

De voorzitter verwijst de leden naar de onlangs in Lelystad gehouden Veiligheidsdag. De
discussie random het rapport van de Commissie Vellinga is nag niet afgerond. Er moeten
wei stappen worden genomen am niet de regie kwijt te raken.

11.9 Bestuurlijke commissie Grondwater
(bijlage LV 07-53)

11.10 Taskforce Waterketen
(bijlage LV 07-54)

11.11 Verslag Bestuurlijk overleg Wet WOZ dd. 3 juli 2007
(bijlage LV 07-55)

De overige mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

12 Ingekomen en verzonden stukken
(bijlagen LV 07 -56 en 57)

De ledenvergadering neemt de ingekomen en verzonden stukken voor kennisgeving aan.

13 Rondvraag

Ais enige wenst de heer Verheijen gebruik te maken van de rondvraag met diens constate
ring dat in het kader van de LBOR er verhoudingsgewijs grate verschillen zijn qua inbreng
van de diverse gemeenten.

14 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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