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1.

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er is een bijzonder woord van welkom aan de heer Konings, die namens Natuurterreinen
commissielid is geworden.
2.

Mededelingen

Heemraad Ter Maten introduceert het traject “Effectief besturen”. Dit is besproken in het
fractievoorzittersoverleg waar de wens is uitgesproken met elkaar een traject van
professionalisering en effectiever vergaderen in gang te zetten. Mevrouw de Boer is
bereid gevonden dit traject te begeleiden en is vanavond aanwezig. Het traject wordt
gestart met een aantal enquêtevragen aan 7 tot 8 ab-leden, jong en oud, kort-zittend en
lang-zittend. Er zal ook een gesprek plaatsvinden met de heemraden.
Mevrouw de Boer geeft een nadere toelichting. Intentie is een informeel traject te volgen
om te kijken waar de behoeftes liggen als het gaat om professionalisering en welke acties
daar bij passen. Het doel is een maatwerk-aanpak en haar rol is faciliteren, adviseren en
eventueel training geven.
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De heer Kremers (CDA) voelt zich wat overvallen door deze aankondiging. Hij doet het
concrete voorstel om de fractievoorzitters uit te nodigen om één persoon af te vaardigen
naar het betreffende klankbordgroepje. Heemraad ter Maten antwoordt deze suggestie
mee te nemen.
Heemraad ter Maten deelt mee dat in elk geval tot 30 september a.s. digitaal wordt
vergaderd. Er is aangegeven dat er behoefte is aan fysiek vergaderen en geprobeerd
wordt dat te regelen voor de ab-vergadering van 30 september a.s.
De heer Mackay (VVD) geeft aan dat de fractie deze Zoom-bijeenkomst niet geschikt
vindt voor het bespreken van punt 6 van de agenda “Doorontwikkeling structuur
bestuursvergaderingen”. Voorgesteld wordt dit te bespreken in een fysieke bijeenkomst.
De meningen van de fracties zijn verdeeld. In meerderheid wordt besloten dat het
onderwerp vanavond als agendapunt gehandhaafd blijft.
3.

Vaststellen verslag commissie F.B.A. van 29 juni 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller.
Naar aanleiding van:
Op blz. 5 bij de vijfde bullet staat de opmerking “Fracties voelen zich gedwongen correct
te handelen juridisch gezien ondanks het feit dat het niet goed voelt”. Mevrouw Meier
benadrukt dat de fractie Water Natuurlijk zich daar niet in herkent.
Actielijst:
1.

Koers 2021 agenderen in beeldvormend ab in 2020: Dit punt blijft staan.

2.

Digitale transformatie agenderen in beeldvormend ab: Dit punt blijft staan.

4.

BURAP 2020

Heemraad van Vreeswijk geeft een toelichting op de formatie en de belastingtaxatie van
GBLT.
➢ Op basis van de geplande formatie is de planning van de programma’s afgestemd. Op
dit moment zijn er vertragingen die niet moeten leiden tot bevriezing van het proces. Het
is de intentie geen verdere achterstand op te lopen op de programma’s.
➢ GBLT: Bij afsluiting van het jaar moet er een prognose gemaakt worden wat nog op
dat jaar drukt ook als het gaat om inkomsten in de toekomst. Deze inkomsten worden
wel verwerkt in de jaarrekeningcijfers. In dit geval gaat het om de taxatiewaarde in een
heel onzeker jaar. Het gaat om trends en waar wel of niet sprake is van invloed door
corona. Met name wordt -14% verwacht van de meetbedrijven omdat die voor een groot
deel drie maanden plat hebben gelegen. Dat is ingecalculeerd. M.b.t. de forfaitaire
bedrijven wordt verwacht dat een aantal bedrijven eind van het jaar een aanvraag zal
doen voor 1 v.e. in plaats van de normale 3 v.e. omdat er minder vervuilende stoffen
geloosd zijn.
Gelijk met de behandeling van de Latest Estimate wordt t.z.t. uitgebreid teruggekomen
op de prognoses vanuit GBLT.
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Vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie F.B.A.:
•

Dank voor de beantwoording van de technische vragen en complimenten aan de
organisatie.

•

De voorstellen zoals verwoord in de Burap worden onderschreven.

•

Het is opmerkelijk dat in tijden van corona toch zoveel gerealiseerd is. Complimenten
daarvoor. Tegelijkertijd blijft het onzeker hoe het verder zal gaan.

•

Zorgvuldige bewonersparticipatie is van belang; dan maar een wat langzamer traject.

•

Het is goed eens een discussie te houden over gebiedsvreemd water in relatie tot
water vasthouden

•

Wat betekent de daling van inkomsten in het oude programma Waterketen voor
toekomstige investeringen als deze trend zich voortzet in het nieuwe programma
Wonen en zuiveren?

•

De fractie Bedrijven pleit ervoor de begroting 2021 niet aan te passen maar kennis te
nemen van de wijzigingen en de informatie te gebruiken om de begroting 2021 scherp
te krijgen.

•

De terughoudendheid met het vervullen van vacatures wordt onderstreept. Wat nodig
is moet gebeuren en uitstellen wat kan.

•

De effecten van PFAS en stikstof lijken te ontbreken terwijl het toch een stevig proces
was.

•

De fractie Natuurterreinen snapt de noodzaak niet om de tariefegalisatiereserve nu
aan te passen.

•

De focus moet liggen op de kerntaken; daarna bekijken wat verder mogelijk is.

•

Er is een groot aantal vacatures en de opgave is groot. Klopt het dat er met
voortvarendheid wordt gewerkt aan de invulling van de vacatures?

Beantwoording door heemraad Van Vreeswijk:
•

Een aantal participatieprocessen is vertraagd. Geprobeerd wordt dit op een andere
manier door te zetten.

•

De focus ligt op zaken die essentieel zijn. Die hoeven niet per definitie met kerntaken
te maken hebben.

•

Het gaat om essentiële afwijkingen. Dat is meestal de basis om tussentijds te
wijzigen.

•

Aan het eind van het jaar worden geen strategische keuzes gemaakt als het gaat om
het voeden van de tariefegalisatiereserve. In principe is de tariefegalisatiereserve
datgene wat teveel of te weinig is betaald in het jaar.

•

Het aantal vacatures is bewust aangegeven omdat dit essentieel is. Voor het vierde
kwartaal wordt een serie vacatures opengesteld waarvan het de verwachting is dat
deze ook het vierde kwartaal ingevuld kunnen worden.

Beantwoording door heemraad Ter Maten:
•

Participatie: De organisatie is creatief met digitale participatieavonden, er zijn
keukentafelgesprekken en er worden buitensessies georganiseerd.

•

Watersparen: Dit traject is gestart en wordt doorgezet. De organisatie is ondertussen
met een volgende campagne bezig. In de commissie Water komt dit uitgebreider aan
de orde.
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•

Natuurlijk Ontwikkelen: In het doelmatigheidsonderzoek zijn wat kritische noten
aangegeven. De gemeenten waarderen het zeer dat dit bedrag wordt geïnvesteerd,
met name in het afkoppelen. Bekeken wordt hoe de mogelijkheden kunnen worden
opgerekt om met gemeenten en partners hier nog een slag in te maken.

Beantwoording door de heer Blokland:
•

Er is geen sprake van terughoudend personeelsbeleid; er is echt behoefte aan goede
mensen. Tegelijkertijd valt het inwerken van nieuwe mensen op kantoor tijdens
corona niet mee.

•

Er wordt geschakeld tussen de huidige begroting en de nieuwe begroting. Ook daar zit
een stukje wendbaarheid.

In tweede termijn:
•

Graag uitleg wat een rechtmatigheidsverklaring van de accountant is.
Mevrouw Kroeze licht toe dat een van de onderdelen van de begrotingsrechtmatigheid
is of de netto kosten worden overschreden. In de organisatieverordening zijn daar
bedragen over afgesproken. In principe ligt het binnen het mandaat van het dagelijks
bestuur om de netto kosten met € 2 miljoen te overschrijden. In die optiek hoeft de
begroting niet te worden aangepast omdat het binnen het mandaat past. Als voorstel
2 wordt vastgesteld dan wordt daarmee ook de begroting aangepast.

•

Apeldoorns Kanaal IJsseldijk: Betrokkenen in de omgeving zijn woest op het
waterschap. Graag aandacht hiervoor want er zijn bepaalde verwachtingen gewekt.
Heemraad ter Maten kent de kritiek en de boosheid van omwonenden. Er is een
uiterst zorgvuldig proces doorlopen. Een klein aantal mensen is teleurgesteld omdat
zij verwachtingen hadden over sloop en nieuwbouw, maar dat is nooit toegezegd. Dit
is onderdeel van een brede kijk, waarna je nader inzoomt. Dit soort zaken kunnen
helaas gebeuren. Het waterschap is nog steeds in gesprek, ook met de mensen in het
gebied.

Advies van de commissie F.B.A.:
Dit stuk wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de ab-vergadering van 30 september
a.s.
5.

Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei
en Veluwe

Heemraad ter Maten licht het voorstel toe.
Vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie F.B.A.:
•

Er ligt een goed voorstel.

•

De wens wordt uitgesproken om als ab iets meer betrokken te worden bij de
verschillende onderzoeken die plaatsvinden.

•

Heeft dit dezelfde status als een gemeenschappelijke regeling?

•

Om welke gemeenten gaat het en kunnen er later nog andere gemeenten bij
aansluiten?
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Beantwoording door heemraad Ter Maten:
•

De samenwerking is de meerwaarde en in de jaarrapportage wordt gemeld hoe de
samenwerking gaat.

•

De centrumregeling is de lichtste vorm van een gemeenschappelijke regeling. De 19
gemeenten die meedoen zitten in hetzelfde traject. Het zijn gemeenten die in het
Platform Water Vallei en Eem deelnemen, aangevuld met Putten, Ermelo en
Harderwijk. Een aantal gemeenten die nu niet aansluiten maken wel gebruik van een
aantal onderzoeksvragen. Als andere gemeenten willen meedoen dan kunnen zij
contact opnemen.

•

Deze regeling en ook de samenwerking is uniek in Nederland.

Advies van de commissie F.B.A.:
Dit stuk als hamerstuk door te leiden naar de ab-vergadering van 30 september a.s.
6.

Doorontwikkeling structuur bestuursvergaderingen

Heemraad ter Maten benadrukt dat datgene wat nu voorligt het resultaat is van een
gesprek waarbij een aantal mensen uit het ab betrokken is en het is een voorstel aan het
ab. Het dagelijks bestuur heeft hier kennis van genomen maar heeft hier niet inhoudelijk
over gesproken.
De heer Van Dijk (ChristenUnie) licht het voorstel namens de werkgroep toe.
Reactie vanuit de fracties:
•

De fractie Bedrijven kan zich in het algemeen vinden in het voorstel zonder op details
in te gaan. Het is prima om alles op één avond te concentreren. De fractie maakt zich
zorgen of de Bestuursagenda voldoende tot zijn recht komt bij de thema-indeling.
Graag aandacht daarvoor.

•

De fractie Natuurterreinen vindt dit een eerste oriënterende discussie. Maandag als
vaste dag is prima, evenals een andere thematische indeling. Gemist in het voorstel
wordt snellere besluitvorming. En hoe worden de vergaderingen interessanter voor
betrokkenen in de buitenwereld?

•

De fractie Ongebouwd kan instemmen met het voorstel. Maandag is een prima avond.
Waar je wat indeelt zal een uitdaging dan wel discussie zijn.

•

De fractie 50PLUS zou het bij de oude structuur willen houden en zou willen kiezen
voor de dinsdagavond.

•

De AWP kan zich vinden in de maandag. Er wordt een voorstel gedaan voor drie
thema’s. Mogelijk kan het laatste thema uitgesplitst worden en worden het vier
thema’s. De fractie heeft belangstelling voor een extra commissielid.

•

Het CDA kan zich vinden in de maandag maar is wat terughoudend met de
vergadering van het algemeen bestuur. Dat heeft een andere status dan de
commissie. Voorgesteld wordt de woensdagmiddag vast te houden voor de
vergadering van het algemeen bestuur. Daarnaast het voorstel om na één of
anderhalf jaar goed te evalueren.

•

De ChristenUnie kan zich vinden in het voorstel met daarbij de opmerking dat niet
elke maandagavond ingevuld hoeft te worden. E.e.a. moet immers efficiënter zijn dan
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nu het geval is. Wellicht is het mogelijk ambtelijke presentaties vanuit de organisatie
te beperken omdat de voorafgaande stukken vaak al helder genoeg zijn.
•

Lokaal Waterbeheer merkt op dat het allemaal avondwerk wordt. Wat zijn de
consequenties voor de medewerkers? De fractie gaat akkoord met het voorstel voor
de avond, maar hou er ook rekening mee dat mensen andere verplichtingen hebben
op maandagavond. Graag een snelle evaluatie na twee of drie maanden en bijsturen
wanneer dat nodig is.

•

De PvdA is in grote lijnen akkoord maar wil hier graag op een later moment op
terugkomen in een fysieke vergadering. Als we doorgaan met vergaderingen via
Zoom als aanvulling op fysiek vergaderen dan moet dat beter gaan dan nu het geval
is.

•

De SGP vindt het goed om alles te concentreren op de maandagavond maar is het
eens met de aarzeling van het CDA over de ab-vergaderingen. Het gaat om een
beperkt aantal vergaderingen en wellicht is het beter om die op de woensdag te
houden. Een thematische indeling kan discussie opleveren.

•

De VVD dankt de werkgroep en in het bijzonder de heer Van Dijk voor de duidelijke
toelichting. De maandag als vaste vergaderavond is prima. Het is logisch dat thema’s
uit de BOVI uitgangspunt zijn voor de vergadercyclus. Belangrijk punt is hoe we met
de nieuwe vergaderstructuur de betrokkenheid van burgers en andere overheden
kunnen verbeteren. Daarnaast is het van groot belang om de communicatie te
verbeteren en goed te regelen.

•

Water Natuurlijk mist in het voorstel ideeën over het betrekken van geïnteresseerden
van buiten en de mogelijkheden van hun inbreng. Wellicht kan dit in de vorm van
politieke avonden. Het algemeen bestuur zou ’s middags kunnen vergaderen, maar
dan bij voorkeur op maandag. De fractie wil de presentaties vanuit de ambtelijke
organisatie graag behouden en dan mogelijk meer beperkt tot de bestuurlijke
essentie.

De heer Van Dijk dankt voor de opmerkingen. De werkgroep ziet het als taakopvatting
om de huidige situatie te optimaliseren. Om die reden zijn er geen voorstellen gedaan
hoe de achterban er beter bij te betrekken. Dat zijn waardevolle dingen om goed over na
te denken en dat kan aanvullend op dit voorstel. Vraag is nu of het nodig is om e.e.a.
nog eens in detail met elkaar te bespreken of kan de variant gekozen worden dit via het
fractievoorzittersoverleg te doen?
De heer Moolenaars sluit aan bij deze woorden. Het is goed de zaken scherper te maken
met elkaar en op een later moment zaken als het betrekken van de achterban met elkaar
aan de orde te stellen.
De heer Blokland roept op tot enige snelheid zodat dit geïmplementeerd kan worden in
de agenda voor 2021.
In tweede termijn:
•

De heer Kremers (CDA) stelt voor om te gaan proefdraaien met de maandagavond.
De ab-vergadering zou vooralsnog op de woensdagmiddag gehandhaafd kunnen
blijven. Vervolgens kan in de loop van het volgende kalenderjaar bekeken worden hoe
e.e.a. ervaren wordt.
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•

De heer Pennings (Bedrijven) stelt voor in januari te starten met de voorgestelde
structuur en dan na drie maanden te evalueren zodat in het tweede kwartaal alles
loopt.

•

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) is het ermee eens om z.s.m. met de nieuwe
structuur te starten en prima om de maandagavond te kiezen. De fractie vindt het
duidelijker om ook de ab-vergaderingen op maandag te houden; dat kan ’s middags
of ’s avonds zijn. De wens is om op korte termijn te bespreken hoe het betrekken van
geïnteresseerden gestimuleerd kan worden en hoe hun inbreng georganiseerd kan
worden.

•

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) vindt het prima om snel te starten met de
maandagavond. Het maakt de fractie niet uit of het ab eventueel op woensdagmiddag
of maandagmiddag vergadert. Een evaluatie na drie maanden is prima.

•

De heer Mackay (VVD) vindt dat er zo snel mogelijk met de nieuwe vergaderstructuur
gestart kan worden. Graag alle vergaderingen naar de maandagavond, inclusief het
ab. Er moet goed nagedacht worden hoe in de nieuwe structuur om te gaan met de
betrokkenheid van burgers en bedrijven, hoe de samenwerking met andere overheden
vorm gegeven wordt en hoe de communicatie wordt ingericht. Er moet een voorstel
komen hoe dit te organiseren.

•

Mevrouw Maijer (PvdA) vindt de maandagavond prima en het is goed daar z.s.m. mee
te beginnen. Het is belangrijk de inwoners van het hele gebied erbij te betrekken. Het
is verstandig ook de ab-vergadering op maandagavond te plannen want dat schept
duidelijkheid.

•

De heer Goedhart (Natuurterreinen) mist nog een paar punten, maar dat hoeft nu niet
opgelost te worden. Goed om aan de slag te gaan met de nieuwe structuur, de nieuwe
thema’s en het betrekken van inwoners bij het beleid. De koers van het waterschap
vraagt een bredere discussie en daar komen vast ook voorstellen voor.

•

De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) vindt de maandagavond prima voor de
commissies en werkgroepen. Hou de woensdagmiddag aan voor het algemeen
bestuur en probeer dan geïnteresseerden te betrekken. Als het nodig is kan dat later
bijgestuurd worden en kan het toch de maandag worden.

•

De heer Sprik (50PLUS) is niet gelukkig met de maandag als vaste vergaderavond
omdat de gemeenteraad dan ook vergadert. De voorkeur gaat uit naar de
dinsdagavond. De structuur spreekt wel aan.

De werkgroep neemt de inbreng vanuit de fracties mee terug. Er lijkt een algemene
consensus te zijn voor de maandagavond. Bekeken wordt of dit een vervolg krijgt in het
algemeen bestuur of in het fractievoorzittersoverleg.
7.

Rondvraag

De voorzitter meldt dat een aantal rondvragen vooraf schriftelijk zijn ingediend en
behandeld. Verzoek aan iedereen is voortaan de rondvraag vooraf in te dienen.
De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) informeert naar de stand van zaken m.b.t.
het vrijwilligersbeleid. Zij hebben al lange tijd niets vernomen van het waterschap.
Heemraad ter Maten antwoordt dat vrijwilligers de Nieuwsbrief ontvangen. Corona
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bemoeilijkt ook het vrijwilligerswerk. Als het gaat om de drie vrijwilligers die
rondleidingen verzorgen op de zuiveringen, dat kan niet meer plaatsvinden vanwege
corona en dat is goed gecommuniceerd met de vrijwilligers.
De heer Schut (Bedrijven) informeert of nu gewerkt wordt aan een Nota Droogtebeleid
voor de langere termijn? Heemraad ter Maten stelt voor om het onderwerp droogte in de
commissie Water aan de orde te stellen.
Vanmiddag is uitgebreid stilgestaan bij het BOP en het verhaal van Martijn van der
Steen. Hoe gaan we daar verder vorm en inhoud aan geven? De heer Blokland denkt dat
de stap naar F.B.A. te groot is. Bekeken wordt hoe hier mee om te gaan en daar volgt
een voorstel voor.
De heer Kremers (CDA) heeft in het verlengde van vragen van de ChristenUnie of de
zuivering van het IJsselwater weer naar de Veluwe zou kunnen de behoefte om de heer
Peters eens uit te nodigen voor een beeldvormende bijeenkomst.
8.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur, met dank voor ieders inbreng.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 november 2020.

Voorzitter

Secretaris
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ACTIELIJST

Nr.

Datum
afspraak

Actie

Door

Vóór/op

1

04-11-2019

Koers 2021 agenderen in

College van d&h

z.s.m.

College van d&h

z.s.m.

beeldvormend ab in 2020.
2

20-04-2020

Digitale transformatie agenderen
in beeldvormend ab.

Afgerond

