
De leden van de Uniecommissie Bestuurszaken,
Communicatie en Financiën

Datum ons kenmerk contactpersoon
5 november 2020 109758/RN Miranda Pieron

bijlage(n) uw kenmerk e-mail
CBCF 20-96 t/m 106 - mpieron@uvw.nl

Betreft doorkiesnummer
vergadering dd. 20 november 2020 070 3519830

AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën te 
houden op:

vrijdag 20 november 2020, 10:00 – 12:30 uur (digitaal, via Zoom)
Zoom ID#: 810 6929 3897

Het wachtwoord ontvangt u op 19 november per e-mail van mpieron@uvw.nl 

1. Opening

2. Verslag vergadering 18 september 2020 
(bijlagen CBCF 20-96a t/m d). Ter vaststelling.

BESPREEKPUNTEN

3. Reactie wetsvoorstel rekenkamers en rechtmatigheidsverantwoording waterschappen
(bijlagen CBCF 20-97a t/m d). Ter besluitvorming.

Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van de in consultatie voorgelegde concept-wijziging van de Wet versterking 

decentrale rekenkamers.
2. De concept-Uniereactie hierop vast te stellen.
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4. Advies Universiteit Utrecht over onderhoudslegger Waterschapswet
(bijlagen CBCF 20-98a en b). Ter besluitvorming.

Gevraagd besluit:
1. Kennis nemen van het advies Onderhoudslegger Waterschapswet.
2. Te kiezen voor variant 2 (één allesomvattend document dat zowel de waterschapsverordening als 

een bijlage bevat met de legger Omgevingswet en de onderhoudslegger Waterschapswet) om de 
onderhoudsplichten digitaal te kunnen gaan ontsluiten.

5. Evaluatie liaisonrol Unie bij (corona) crisis 
(bijlagen CBCF 20-99a t/m c). Ter besluitvorming.

Gevraagd besluit:
1. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie;
2. De wijzigingen en aanvullingen (waaronder het ‘pandemiekatern’) die in het Liaison draaiboek bij 

crisis van de Unie van Waterschappen op grond van deze evaluatie zijn opgenomen vast te stellen.

6. Voortgang aanpassing belastingstelsel
(bijlage CBCF 20-100). Ter bespreking.

Gevraagd besluit:
1. De stand van zaken m.b.t. de interne besluitvorming binnen de waterschappen over voortgang van 

de aanpassing van het belastingstelsel te bespreken.

HAMERSTUKKEN

7. Verhoging jaarlijkse bijdrage Informatiehuis Water
(bijlagen CBCF 20-101a t/m c). Ter besluitvorming/advisering aan de ledenvergadering.

Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van de samenvatting van het concept jaarplan en de concept begroting 2021 van 

het Informatiehuis Water (IHW);
2. De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met verhoogde financiering van IHW door de 

waterschappen van € 48.100 (3,4%) in 2021.

8. Financiering landelijke voorziening crisisbeheersing (LCMS) en meerjarenbegroting
(bijlagen CBCF 20-102a en b). Ter besluitvorming.

Gevraagd besluit:
1. In te stemmen met uitgangpunten voor de nieuwe meerjarenbegroting voor LCMS;
2. In te stemmen met de uitgangspunten van doorbelasting aan de sectoren;
3. In te stemmen met de bijdrage van (€635.996) aan LCMS door de waterschappen en de 

doorbelasting van een vergelijkbare bijdrage tot en met 2025.

TER INFORMATIE

9. Mededelingen
(bijlagen CBCF 20-103 t/m 116). Ter informatie.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.


