
BIJLAGE
1.30

Bijlage

CBCF 07-65

Illllllnlllllll~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 1111
07.33079Verslag Agendapunt

2

Verslag van de vergadering van de Uniecommissie bestuursza
ken, communicatie en financien (CBCF) op 28 september 2007
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Aanwezig:
S. Schaap, voorzitter; C.J. Almekinders; J. Bartelds; J. de Bandt; PAE van Erkelens; P.C. G.
Glas; MAP van Haersma Burna; G.N. Kok; AF. Kolkman; M. Kool; S.M.M. Kuks; H. van 't
Land; H.J. Loijenga; E.T. Meuleman; J. Nieuwenhuis; J.H. Oosters; P.J.M. Poelmann; mw. AE.
vanVeen; G Verwolf; R.E. Viergever; mw. ,I.M. de Vries; WH Waalderbos; H. Havekes,
secretaris; MAH. van Esch, adjunct-secretaris.

Tevens aanwezig
P.M. Landstra, R.O.M. Rutjens en R.J. van der Kluit (allen van het Uniebureau); J.W.C. Dekking
(van het Uniebureau bij agendapunten 6 en 7), P. Goud (van FOlO bij agendapunt 2); H, van
der Honing (van Het Waterschapshuis bij agendapunt 9).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de heren Van Haersma Buma, Kuks en Poelmann
van harte welkom als nieuw lid.

2. Korte presentatie van het FOLO
De heer Goud stelt zich voor en introduceert in 5 minuten het Fiscaal Opleidingscentrum
Lokale Overheden (FOlO).

. .
2b. Ingelast: nadere informatie over de CAO-onderhandelingen
De heer Glas geeft verslag van de afgelopen maanden en wijst op het ultimatum van 15
oktober. Hij en de heer Oosters zijn bereikbaar voor reacties.

3. Verslag van de vorige vergadering van 1 juni 2007
In het verzonden verslag staan nog enkele slordigheden. De secretaris zal een tekstueel
verbeterde versie opmaken.
Naar aanleiding van de bespreking van het rapport Vellinga wordt benadrukt dat er stevige
opmerkingen zijn gemaakt. Dit blijkt onvoldoende uit het verslag, De essentie is dat we de
discussie in de goede context moeten voeren. De voorzitter wijst op de Deltacommissie die
inmiddels is ingesteld onder het voorzitterschap van oud-minister Veerman. Er is helaas
geen lid afkomstig van de waterschappen.
De heer Kolkman zal de eerder beloofde statuten naar het secretariaat sturen.

4. Concept-begroting 2008
De heer Van der Kluit geeft een korte toelichting. De indeling van de producten is niet veran
derd door de organisatiewijziging in 2007, maar wei hoe het is ingebed.
De commissie maakt opmerkingen over de meerjarenraming, de missie van het Uniebureau
en de comptabele uitgaven. De begroting zou op enkele plaatsen nog aangevuld kunnen
worden met achtergrondinformatie.
De voorzitter concludeert dat nog eens goed naar de opmerkingen gekeken zal worden.

5. Notitie van Ad hoc·Werkgroep Verkenning gevolgen nieuwe bestuurssamenstelling
De voorzitter van de ad hoc- werkgroep, de heer Oosters, geeft een uiteenzetting over de
gevolgde procedure en de gekozen opzet van de notitie. Het gaat niet om de waarheid,
maar om de discussie. De vele vraagtekens moeten stimuleren tot nadenken. Er zijn kansen
die we kunnen pakken. En er is een verzoek aan de Unie om een actie op te zetten.
De commissie vindt het een interessante opsomming die heel goed te gebruiken is De ad
hoc-groep lOU er niet mee moeten ophouden. De heer Kolkman wijst op een cultuurschets
en de volgende bijeenkomst van de Vereniging van DB-Ieden. Daarnaast wordt stilgestaan
bij de methodiek van de verkiezingen, waarbij het stemmen met ICT ter discussie staat.
Mevrouw De Vries geeft aan dat zij contact heeft gehad met de Staatssecretaris van BZK en
er naar streeft om snel dUidelijkheid te verkrijgen. De meeste problemen zijn geborgd. Het
moeilijke punt is het stemgeheim, het waarborgen dat niemand de stem kan herleiden tot de
kiezer.
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De voorzitter dankt de werkgroep voor de notitie die doorgaat naar het Uniebestuur dat zieh
hierover zal buigen.

6. Uitgangspunten model-verordening artikel108 Waterschapswet
De heel' Dekking geeft de totstandkoming weer. Vanuit de commissie wordt gewezen op de
rol van het AS bij de meerjarenraming. De gevolgen van de invoering kunnen groot zijn,
zoals de benodigde capaciteit, de positie van de secretaris-direeteur en de financieHe conse
quenties.
Er moet nag heel veel geregeld worden, waarover nog bestuurlijk discussie is. Zo

willen de waterschappen geen dubbele begrotingen als gevolg van Bbp. Het vergelij!<baar
zijn, is niet het hoogste doel.
De voorzitter zegt toe dat er nog goed naar de vorm zal worden gekeken. We willen tenslotte
wei benchmarks houden. Geen overbodig werk doen.
De heel' Viergever zal opmerkingen meenemennaar de Stuurgroep Bedrijfsvergelijkingen.
De secretaris gaat in op het nieuwe Waterschapsbesluit. Oat ligt nog bij de Raad van State
voor advies. Waarsehijnlijk moet het vereiste van rechtspersoonlijkheid in een wetswijziging
geregeld worden. Het departement streeft er nog steeds naar om het besluit aan het eind
van het jaar te publiceren zodat he! per 1 januari 2008 in werking kan treden. In een veegwet
komen dan de gewenste brede evaluatie (geen formele horizonbepaling) en dergelijke.

7. Commentaarconcept-wetsvoorstel wijziging Wet Fido
De voorzitter concludeert dat de commissie met het voorstel kan instemmen.

7b. Veiligheidsregio's
Vanuit de commissie wordt uitgebreid stilgestaan blj de concept-brief. De positie van de
voorzitters van de waterschappen kan steviger verankerd worden. We zullen de structuur
moeten bevechten. Er is behoefte aan meer duidelijkheid. Aan de andere kant kan liet recht
om te adviseren voldoende zijn om niet over andere zaken in het veiligheidsoverleg een
mening te hoeven hebben.
De voorzitter wijst op het functioneel stemrecht. Het gaat er am dat de voorzitter van het
waterschap er bevoegd in zit. Hij hoort er volwaardig bij.

8. Presentatie Het Waterschapshuis
De heel' Van 't Land presenteert de vorderingen bij Het Watersehapshuis. Het motto is
vraaggestuurd. Het doel is rendement. De constructie is een stichting met een bestuur en
een werkorganisatie. Er is een 4-tal stuurgroepen en beheergroepen. Daarnaast is er een
Adviesraad. De missie is om sueces te maken van projecten, samenwerking stimuleren.
Vaor het jaar 2008 zijn zes prioriteiten gekozen. De begroting van 2007 zal de basis vormen
van de begroting van 2008. Projeeten worden doorbelast en algemene kosten zijn beperkt.
De commissie heeft verschillende vragen en opmerkingen bij de presentatie. Zo willen de
waterschappen eerder zieht hebben op de cijfers in verband met de begrotingscyclus en de
planning. Het besturingsmodel zou nog eens in de ledenvergadering behandeld kunnen
worden. De problematiek rond de aanbesteding van het belastingsysteem heeft voor onrust
gezorgd.
De heren Van 't Land, Viergever en Van del' Honing geven antwoord op de vragen. Voor
volgend jaar wordt met de wensen rekening gehouden. De stijging van de uitgaven was al
eerder bekend gemaakt. In de Strategienota komt het draagvlak naar voren. Communicatie
is vaak moeilijk in een beginnende organisatie. Wezenlijk is de procescommunicatie. Het
Waterschapshuis doet wat waterschappen vragen. Op de begrotingen en meerjarencijfers
meer op elkaar inspelen.

9. Vergaderschema van 2008
De data zijn akkoord. De vergaderingen beginnen in 2008 om 13.00 uur (of om 10.00 uur).

10. Mededelingen
Mevrouw De Vries gaat in op het onderwerp Landelijke Verkiezingen. De stuurgroep heeft
ingestemd met een audit door Deloitte naar de werkzaamheden die Het Waterschapshuis
zal uitvoeren. Het resultaat is een 'strak' rapport: de zaken zUn niet goed te beoordelen, de
producten te vaag, geen duidelijke beslismomenten aangegeven, de lijnen zijn nog erg los,
de partijen moeten elkaar kunnen aanspreken. De oplossing is gelegen in een verstevigde
structuur: een nieuwe projectleider (want de huidige projectleider heeft niet meer capaciteit),
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een projectbureau bij het Uniebureau, goede communicatie. Dus meer centraliseren en
beter organiseren binnen de projectbegroting van € 16 miljoen. We willen een goede afloop
van het verkiezingsproject borgen.
De commissie wijst op de juridische, bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het Waterschapshuis
is slechts opdrachtnemer. En welke risico's lopen we? Zoals bij het internetstemmen en

de aanbestedingen?
Mevrouw De Vries zal goed rekening houden met de bestuurlijke borging en de risico's. In
de aanbestedingsdocumenten zal een voorbehoud worden opgenomen.

11. Ingekomen en verzonden St.Uk!(EH1

Geen opmerkingen.

12. Rondvraag. .'
De heer De Bondt vraagt naar de Uniebrief over compartimentering. Daar is zijn waterschap
niet bij betrokken geweest, terwij I het waterschap een afwijkende mening heeft. De voorzitter
antwoordt dat er een bijeenkomst is geweest. We betreuren het dat het waterschap AGV
zich daarvoor heeft afgemeld.

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergadering.
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