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Onderwerp
Jaarverslag 2005 en begroting 2007 Het Waterschapshuis en bijdrage 2007

Bijlagen
CBCF 06-80a tim f

Opsteller
ir. H. van der Honing

Advies
- Het jaarverslag 2005 en de strategienota 2006 van Het Waterschapshuis voor kennis

geving aan te nemen (zie bijlagen CBCF 06-80b tim d).
- In te stemmen met de begroting van Het Waterschapshuis voor 2007 en de daaraan

gekoppelde bijdragen per waterschap vast te stellen (zie bijlagen CBCF 06-80e en f).

Toelichting
Jaarlijks wordt door de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen de bijdrage van
de waterschappen aan Het Waterschapshuis voor het komend jaar vastgesteld.

Jaarverslag 2005
Het jaarverslag 2005 is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de stichting
Het Waterschapshuis op 19 oktober 2006. Het betreft een verslag van de activiteiten die
in 2005 zijn ondernomen. In eerste instantie was het de 'Taksforce samenwerking ICT'
die de initiatieven nam. Veel nieuwe zaken werden opgepakt en door het samenbrengen
van verschillende vragende partijen werden de eerste successen geboekt. In december
heeft dit geresulteerd in het passeren van de acte voor de oprichting van de stichting Het
Waterschapshuis.

Strategienota 2006
De strategienota is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de stichting Het
Waterschapshuis op 19 oktober 2006. De strategienota is een compact groeidocument
dat in 2007 wordt geactualiseerd vanwege de vele en snelle ontwikkelingen op de ver
schillende ICT-terreinen.

In de inleiding wordt een karte schets gegeven van de voorgeschiedenis en de context
van de ontwikkelingen. In paragraaf 2, Beleidskader worden de missie, visie en doelen
beschreven waarbij de tijdbalk zich beperkt tot hetgeen redelijkerwijs is te voorzien. In pa
ragraaf 3, Posititiebepaling wordt ingegaan op de plek die Het Waterschapshuis inneemt
binnen het bestuurlijke samenwerkingslandschap tussen de 26 waterschappen.

De activiteiten die reeds lopen of op (korte) termijn concreet worden voorzien zijn globaal
weergegeven in paragraaf 4. Deze paragraat kan ook worden gezien als een jaarplan
2007 op hoofdlijnen en ligt daarmee ten grondslag aan de begroting van 2007.

Paragraaf 5 geeft een beschrijving van de organisatie zowel de organen belast met stu
ring, regie en advies (bestuur, stuurgroepen en adviesraad) als ook de uitvoering (werkor
ganisatie) en de directeur in de verbindende positie tussen deze organen, de waterschap
pen en de marktpartijen. Paragraaf 6 is verbonden met de begroting en geeft een beeld
van beleid en uitvoering met betrekking tot de kosten, opbrengsten, financiering en het
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de planning en controleye/us. In een aantal bijlagen wordt op specifieke onderdelen van
de strategienota nader ingegaan op achtergronden, afwegingen of uitwerkingen.

Begroting en voorstel bijdragen 2007 vanuit de waterschappen
De begroting 2007 is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de stichting Het
Waterschapshuis op 19 oktober 2006. Op basis van de voorziene activiteiten voor 2007
is de begroting opgesteld. In de strategienota zijn de maatregelen in hoofdlijnen beschre
yen en is een besluit genomen over de wijze van financiering en over de verdeling van de
kosten van Het Waterschapshuis over de 26 waterschappen. Dit overzicht per water
schap geeft een beeld van de kosten verbonden aan de samenwerking binnen Het Water
sehapshuis.'·

De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen wordt, conform de statuten van de
stichting Het Waterschapshuis, gevraagd te adviseren over de begroting en de daaruit
voortvloeiende bijdrage per waterschap vast te stellen. Het bestuur van Het Water
schapshuis draagt zorg voor aile doorvoor benodigde (organisatorische) maatregefen am
tot uitvoering te komen.

FinanciEHe gevolgen

Vervolgprocedure

LV-info

Gewenste communicatieacties

Besluit
- Het jaarverslag 2005 en de strategienota 2006 van Het Watersehapshuis voar kennis

geving aan te nemen. Deze stukken worden in overleg met Het Waterschapshuis, in de
finitieve vorm voor kennisgeving aangeboden aan de ledenvergadering van de Unie van
Watersehappen.

- Akkaord te gaan met de begroting en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Het stuk
wordt in overleg met Het Waterschapshuis voor ad vies aangeboden aan de ledenverga
dering van de Unie van Waterschappen.

- Akkoord te gaan met de uit de begroting voortvloeiende bijdragen per watersehap. Dit
stuk wordt, in overleg met Het Waterschapshuis, ter vaststelling aangeboden aan de
ledenvergadering van de Unie van Waterschappen.
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4. Activiteiten

4.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de lopende en voor 2007 voorziene activiteiten kort beschreven. Deze beschrijving
geeft een indruk van de inspanningen die van Het Waterschapshuis kunnen worden verwacht.

4.2. Elektronische dienstverlening

Waterschapsloket wordt via Het Waterschapshuis bij de waterschappen germplementeerd, het streven is
om per 1 januari 2007 aile waterschappen te hebben aangesloten.

Het beheerplatform Content Managementsysteem (eMS) WaterschapsNET is in juni 2006 opgeleverd, de
eerste zes waterschappen glngen hiermee live in 2006. Via Het Waterschapshuis wordt het project getrokken
en de implementatie ondersteund. Er wordt hard aan gewerkt om eind 2007 ca. 21 waterschappen te hebben
aangesloten inclusief hosting en technisch beheer.

Via het project "Decentrale regelgeving" wordt ernaar gestreefd dat aile waterschappen al hun regelingen
via Internet eind 2007 toegankelijk hebben gemaakt. Binnen WaterschapsNET wordt hiertoe een module
"Regelingenbank" ontwikkeld. In 2006 worden de initiatieven van 2005 voortgezet en nieuwe, door de
waterschappen gewenste, gestart. Daar de wet- en regelgeving en planvorming voor water en daarmee
verbandhoudende beleidsterreinen sterk in beweging is vraagt dit permanent aandacht in samenwerking met
het Unlebureau (Waterwet, DURP, KRW, Aarhus enz.).

Implementatie Burger Service Nummer (BSN) ondervindt vertraging door het uitblijven van de benodigde
Kabinetsbesluiten. Er wordt in samenwerking met het Uniebureau gewerkt aan de voorbereiding en invulling.

De ontwikkeling van E-formulieren vraagt inspanning van Het Waterschapshuis om de introductie bij de
waterschappen te ondersteunen.

De implementatie van DigiD door Het Waterschapshuis bij de waterschappen wordt vertraagd door het
uitblijven van de inwerkingtreding van bovengenoemd Burger Service Nummer. Pas als de E-formulieren
operationeel zijn kan worden aangesloten op DigiD.

4.3. Verkiezingen

In vervolg op de succesvolle toepassing van internetstemmen voor de verkiezingen bij een aantal
waterschappen met Rijnlands Internet Election System CRIES) wordt het systeem aangepast en geschikt
gemaakt voor de verkiezingen bij aile waterschappen in 2008. Het Uniebureau en Het Waterschapshuis zijn
al volop bezig met de voorbereidlngen.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 is met het ministerle van Bestuurlijke Vernleuwing en
Koninkrijksrelaties een convenant gesloten voar het geschikt maken van het RIES-syteem voor het Via
internet uitbrengen van de stem van de Nederlandse burgers in het bUitenland en de ultvoering van de
stemdienst tijdens de verkiezingen.

De Waterschapsverkiezingen in 2008 moeten nu reeds worden voorbereid omdat is besloten dat deze
centraal vaor aile waterschappen door Het Waterschapshuis, in opdracht van de Unie van Waterschappen,
worden gefaciliteerd. Hiervoor is een aanpassing nodig van het RIES-systeem voor internetstemmers, maar
ook een gedegen voorbereiding voor een gecoordineerde uitvoering in relatie tot de schriftelijke stemmers.
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