
 

 Algemeen Bestuur 
  

 

 

 Besprekingsverslag 
 

Datum 4 juli 2022 

Voorzitter S.H.M. Ornstein 

Aanwezig P.J. Gaynor (heemraad), F. ter Maten (heemraad), H. Veldhuizen (heemraad), 

B.J. van Vreeswijk (heemraad), A.H.M. Bresser (AWP), S.J. de Bruin 

(ChristenUnie), H.G. van Burgsteden (Ongebouwd), C. van Dijk (ChristenUnie), 

T.A.M. van Es (Water Natuurlijk), W. Goedhart (Natuurterreinen),  

M. Groenewegen (Bedrijven), H.J. van Hartskamp (Lokaal Waterbeheer), 

J. Immeker (Ongebouwd), R. Kremers (CDA), C. de Kruijf (PvdA), M. Maijer 

(PvdA), J.G.W. van Megen (AWP), A.T.F. Meier (Water Natuurlijk), S.E. Mulder 

(VVD), H.H. Pastoor (50PLUS), L.K. Pennings (Bedrijven), E.M.N. Rooijmans-van 

Steenbergen (VVD), D.H. Schut (Bedrijven), A. Terlouw (CDA), H.J. van der Wind 

(SGP) 

Afwezig G.J. van den Brandhof (ChristenUnie), J. van der Kolk (Lokaal Waterbeheer), E. 

Baron Mackay (VVD), G.C. Sprik (50PLUS), M.A.J. van der Tas (CDA) 

Secretaris L. Dennenberg 

Kopie aan Aan- en afwezigen 

Opgemaakt door Nicolien Knapen 

Volgende vergadering 26 september 2022 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Het waterschap volgt het publieke debat rondom de stikstofaanpak van het kabinet en ziet en hoort de 

onrust die er leeft in de agrarische sector. Hoewel het waterschap geen besluitvormende rol heeft in dit 

dossier is er oog voor wat er leeft in het gebied.  

 

Met kennisgeving afwezig zijn de heer Van den Brandhof, de heer Van der Kolk, de heer Mackay, de heer 

Sprik en mevrouw Van der Tas.   

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen  

De heer Pennings doet als voorzitter van de commissie Evaluatie BECH kort verslag van de stand van 

zaken. Onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) – met de heer Teulings als procesmanager en de 

heer Lustermans als analist – wordt door de commissie ervaren ais zeer ter zake kundig. Het traject 

loopt op schema en dat betekent dat de interviews bijna zijn afgerond. Het streven is per 1 oktober a.s. 
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de evaluatie af te ronden zodat deze in de commissie van oktober behandeld kan worden en in het ab 

van november geagendeerd kan worden.  

 

3.  Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 

16 mei 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller.  

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.  

 

De secretaris geeft een toelichting op de actielijst: 

• Punt 1, In het kader van stikstofplannen gesprek met ab aangaan over hoe te anticiperen en te 

reageren: De plannen worden ontwikkeld binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 

en daar wordt het waterschap bij betrokken. Zodra daar meer informatie over is wordt een 

bijeenkomst gepland om met het ab in gesprek te gaan.   

• Punt 2, Tijdlijn bij begroting schetsen m.b.t. investeringen op de lange termijn: In de vergadering 

van 21 november komt dit bij de begrotingsbehandeling aan de orde en waarschijnlijk ook eerder in 

de commissie van 31 oktober. Het actiepunt blijft staan.  

• Punt 3, Inventarisatie stand van zaken Groeifonds: Het ab is hier op 15 april jl. over geïnformeerd. 

Op dit moment vinden er ambtelijke gesprekken plaats voor nadere onderbouwing. De verwachting 

is dat in september een bestuurlijk besluit hierover kan worden genomen. Dit punt blijft staan.   

• Punt 4, Evaluatie wateroverlast 20 en 21 februari 2022: Het ab is hierover schriftelijk geïnformeerd 

op 17 juni jl. Het punt is daarmee afgehandeld.  

Als actiepunt wordt toegevoegd het Initiatiefvoorstel verkiezingscampagne partijen.  

 

4. Bespreekpunten 

 

4.1 Voorjaarsbrief 2023 

Inleiding door heemraad Van Vreeswijk: 

De Latest Estimate over de eerste 5 maanden van 2022: Het totale resultaat t.o.v. de begroting is € 2,3 

miljoen hoger aan totale lasten; dit komt door hogere kosten van € 5,3 miljoen en een meevaller in de 

belastingen van € 3,0 miljoen. In de kosten zit de bijdrage ad € 3,9 miljoen van Wilp. Voorgesteld wordt 

die t.z.t. te halen uit de algemene reserve zuiveringsbeheer omdat het een risico-pot is. Dit komt in 

september uitgebreid aan de orde als het gaat over Wilp. Als Wilp buiten beschouwing wordt gelaten dan 

is het tekort op de kosten € 1,4 miljoen en € 3,0 miljoen aan extra belastingopbrengsten. De werkelijke 

prijsstijging dit jaar blijft een onzekere factor, evenals de arbeidsmarktontwikkelingen. Dit leidt ertoe dat 

over 2022 een positief resultaat van € 1,0 miljoen verwacht wordt m.b.t. het personeelsbeleid omdat de 

personeelsleidraad niet ingevuld is. Kijkend naar de taakvelden zit watersysteem op € +1,1 miljoen; dit 

wordt bijna volledig veroorzaakt door de belastingmeevaller op gebouwd. Zuiveringsbeheer zit op € - 3,4 

miljoen en die wordt met name veroorzaakt door Wilp, door SDE-subsidie slib en een belastingmeevaller 

van € 1,8 miljoen. Qua investeringen is het de verwachting  dit jaar op ongeveer hetzelfde uit te komen, 

maar daar zit een verschuiving in tussen de verschillende jaren. Het voorstel is om bij de Burap in 

september hierover te discussiëren.  

 

De heer Van Dijk (ChristenUnie) verzoekt om deze cijfers exact in het verslag op te nemen. Heemraad 

van Vreeswijk antwoordt dat dit mogelijk is, maar het complete verhaal komt ook terug in de Burap 

direct na de zomervakantie.   
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Op verzoek van de heer De Kruijf (PvdA) is er een korte schorsing om met de mede-indieners van een 

(op dit moment nog in te dienen) motie te kunnen overleggen.  

 

Vervolg inleiding door heemraad Van Vreeswijk: 

In de laatste commissievergadering zijn varianten aan de orde gesteld waarbij de conclusie was dat er 

geen voorstanders waren van variant 1. Er was wat discussie over de varianten 2 en 3, waarbij het 

verschil met name zit op de capaciteit die bij variant 3 wordt meegenomen in de vorm van een 

belastingopslag. Tussen 2 en 3 is er geen verschil in investeringen. Het college is van mening dat variant 

2 het meest realistisch is. Normaliter zou variant 3 uitvoerbaar kunnen zijn maar gezien de landelijke 

capaciteitsproblemen bij alle waterschappen is dit niet realistisch. De discussie in de commissie heeft 

geleid tot een sub-variant, punt 3 van het voorstel. Zouden zich kansen voordoen in de arbeidsmarkt 

dan is er begrotingsruimte ad € 500.000 via dekking uit de egalisatiereserves 2023. Op het moment dat 

het gebruikt wordt heeft het consequenties voor de jaren daarna. De benaming O&O is gekozen als 

derde werksoort. In de uitgangspunten voor de begroting zit in alle tarieven een marge van 1,1% voor 

de eerstkomende periodes. Dat is het uitgangspunt voor een realistische begroting en meerjarenraming 

van 2023 tot 2027.  

 

De dijkgraaf heeft nadere informatie opgevraagd van de cijfermatige stand van zaken m.b.t. het 

personeel. Het binnenhalen van nieuwe mensen is op dit moment een grotere uitdaging dan ooit. Niet 

eerder was er zo’n krappe arbeidsmarkt. De krapte lijkt op dit moment een structurele trend; vooral bij 

techniek en ICT is er een aantal moeilijk invulbare vacatures. De concurrentie tussen organisaties neemt 

toe en er is meer vraag dan aanbod. De krapte in de arbeidsmarkt wordt ook gemerkt in de uitstroom 

van medewerkers. Over het jaar 2021 zijn er op dit moment nog 6 vacatures niet ingevuld; 2 daarvan 

stonden on hold; dit zijn allemaal functies die betrekking hebben op techniek of ICT. In 2022 zijn tot op 

heden 58 vacatures uitgezet; hiervan zijn er inmiddels 30 ingevuld en staat er 1 on hold. Er staan dus 

27 functies open waarvan het merendeel technisch is of ICT. Daarnaast staat een aantal adviesfuncties 

open. In 2021 en 2022 duurt het gemiddeld ongeveer 81 dagen voordat een vacature is ingevuld. Er zijn 

uitschieters naar boven, een GIS-medewerker waarbij het 393 dagen heeft geduurd voordat de vacature 

was ingevuld en een teamleider voor een rayon die 232 dagen heeft opengestaan. De afgelopen jaren 

neemt de uitstroom van medewerkers toe: 6,5% in 2021 en 7% in 2022. Voor waterschap Vallei en 

Veluwe is dit relatief hoog, maar deze percentages zitten nog onder het gemiddelde van gemeenten en 

andere waterschappen. Soms vertrekken medewerkers vanwege een hoger salaris; wat opvalt is dat veel 

technische medewerkers doorstromen naar beleids- of beleidsondersteunende functies. Hier ontstaat een 

vervangingsprobleem bij de technische functies waar al sprake is van grote krapte.    

 

In eerste termijn: 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) dient het amendement in “Werk aan de winkel en daarom variant 3”. 

Het amendement is mede ondertekend door AWP, PvdA, ChristenUnie en Natuurterreinen. Mevrouw 

Meier licht het amendement toe via een vergelijking met het beklimmen van een berg. Als je het doel 

niet hoog genoeg stelt zal je het beoogde resultaat nooit kunnen bereiken.  

De voorzitter leest het amendement voor; het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. Het 

amendement is aan het verslag toegevoegd.  
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De heer Pennings (Bedrijven) is tevreden over de gewenste verduidelijking in de aangeboden nota. Met 

de nadrukkelijke uitspraak en toelichting van de heemraad en dijkgraaf dat er onvoldoende personeel is 

voor de uitvoering van scenario 3 neigt de fractie nu naar het vernieuwde scenario 2. De € 500.000 

extra vanuit variant 2 wordt zeer gewaardeerd. In de commissie is er voor gepleit een nog 

aantrekkelijker  werkgever te worden. Het binden en boeien van medewerkers door blijvend in te zetten 

op vernieuwing, innovatie en experimenten en initiatieven niet op voorhand uit de begroting te 

schrappen. Aanzetten waar het kan en beheersen waar het moet. Er is een vraag over het structurele 

flexibele personeelsbudget. Klopt het dat de € 500.000 eenmalig uit de voorziening wordt gehaald of 

wordt elk jaar dat bedrag geplust op de begroting om dit probleem structureel op te lossen? 

 

De heer De Kruijf (PvdA) waardeert de zorgvuldige manier waarop deze variantenkeuze tot stand is 

gekomen. Variant 1 is geen echte keuze. Variant 2 is nu iets dichter bij variant 3 gekomen. Desondanks 

vindt de fractie dat variant 3 onderscheidend is. Het geeft de ruimte om datgene wat kàn op te pakken. 

Het voorstel tot extra personeelsbudget zou gebruikt kunnen worden bij de beperking van de 

tariefstijging die noodzakelijkerwijs verbonden is aan variant 3. Vandaar ook de steun voor het net 

ingediende amendement. De heer De Kruijf dient de motie in “Aanpassing kwijtscheldingsbeleid AOW en 

kosten Kinderopvang”. De motie is mede ondertekend door de AWP en 50PLUS. Als je kiest voor een 

ambitieuzere variant is het noodzakelijk iets extra’s te doen voor mensen die het financieel moeilijk 

hebben. Bij de motie wordt dankbaar gebruik gemaakt van de suggestie van het college voor het extra 

personeelsbudget. De stijging kan daarmee enigszins beperkt worden.   

De voorzitter leest de motie voor; de motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. De motie is aan 

het verslag toegevoegd. 

 

De heer Kremers (CDA) is blij met de voorstellen zoals die nu voorliggen. De gewijzigde variant 2 getuigt 

van realiteitszin. Er is geen steun voor het amendement. In variant 2 zit nu iets meer ruimte om de 

organisatie wat robuuster te kunnen maken gezien de vele opgaven die op het waterschap afkomen. 

Tijdens de commissievergadering heeft de fractie aangegeven niet ongevoelig te zijn voor variant 3. Uit 

de stukken en de toelichting van de heemraad blijkt duidelijk dat de organisatie feitelijk niet is toegerust 

om volop aan de opgaven te kunnen werken. Dat baart de fractie zorgen. Het voorstel voor nadere 

prioritering is vooral van personele en minder van financiële aard. Het is zinvol om hier het komend 

najaar goed met elkaar over van gedachten te wisselen. Een nadere invulling van de gebiedsplannen in 

het kader van het NPLG moet absoluut voorrang hebben. Het Initiatiefvoorstel is niet terug te vinden in 

de Voorjaarsbrief terwijl dit met een grote meerderheid is aangenomen. Is het college bereid om in de 

ontwerpbegroting ruimte te creëren voor een aantal voorstellen van het Jeugdbestuur?  

 

De heer De Bruin (ChristenUnie) verwijst naar de commissie-inbreng. Een terugkerend thema in alle 

varianten is de zeer lastige arbeidsmarkt en de huidige werkdruk. Bij de prioritering moet goed gekeken 

worden naar de huidige personele bezetting en deze moet vooral ingezet worden bij de gebieds-

processen en vooral bij de concrete uitvoering van de plannen. Zet vol in op het werven, opleiden en 

behouden van medewerkers. Voor het vaststellen van de begroting in oktober moet er een concreet 

overzicht beschikbaar zijn van de prioriteiten; wat gaat het waterschap wel doen en wat niet? De fractie 

kiest vol overtuiging voor variant 3. Het gaat niet om extra ambities of plussen maar om betrokkenheid 

bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedsprocessen. Alleen variant 3 geeft volwaardige 

invulling aan het adagium “Partnerschap als watermerk”. Het is belangrijk om concreet en tijdig aan de 
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belastingbetalers uit te leggen dat we er niet aan ontkomen om een grotere lastenstijging te accepteren 

gezien de grote opgaven.  

 

De heer Van Hartskamp (Lokaal Waterbeheer) dankt voor de toelichting en de extra duiding m.b.t. het 

personeelsvraagstuk. De fractie was het meest gecharmeerd van variant 1 en de second best is variant 

2.    

 

De heer Van der Wind (SGP) constateert dat de personele invulling een groot knelpunt is. Goed dat er nu 

een variant 2-plus ligt. De fractie steunt dit van harte. Variant 3 sluit niet aan bij de werkelijkheid en het 

amendement wordt niet gesteund. M.b.t. de motie: De fractie is van mening dat kwijtschelding niet bij 

het waterschap thuishoort en elke uitbreiding daarvan is niet gewenst. De fractie is tegen de motie. Het 

proces van prioritering wordt afgewacht.   

 

De heer Mulder (VVD) complimenteert voor de aangeleverde stukken. Het toekomstperspectief is 

onzeker. Met deze Voorjaarsbrief kan de BOVI aangescherpt worden zodat de komende jaren goed 

gereageerd kan worden op ontwikkelingen van buitenaf. De fractie kiest voor variant 2 met een 

aanvullend structureel flexibel personeelsbudget. De fractie stemt in met alle voorstellen met een klein 

voorbehoud dat het structurele flexibele personeelsbudget ook voorziet in maatregelen in het niet 

reguliere verloop van medewerkers. Het volgende wordt meegegeven: Focussen op het reguliere werk, 

verbeteren en optimaliseren waar mogelijk, alleen innoveren of verbeteren als het risico financieel 

aanvaardbaar of overzienbaar is, nieuwe uitdagingen prioriteren of temporiseren, geen concessies aan 

het structurele werk en nieuwe opgaven mits gelabeld gefinancierd. M.b.t. het amendement is de vraag 

of variant 2 goede ondersteuning biedt aan de gebiedsprocessen. De fractie is pertinent tegen de motie 

en tegen inkomenspolitiek door het waterschap maar wel solidair met alle burgers.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) merkt op dat het college het voorstel heeft aangevuld met extra 

ruimte voor een flexibel personeelsbudget. Als dit geld het komend jaar wordt ingezet en voor de 

volgende jaren ook een plek krijgt, wat betekent dit dan voor de tariefverandering? En waarin is de 

tariefverandering van 2 dan nog verschillend met 3? Het college vraagt het algemeen bestuur een 

omvang te geven van de prioriteringsopdracht vanuit tariefontwikkeling. Dat is een verkeerde 

aanvliegroute, want dat strookt niet met het partnerschap als watermerk. Er liggen grote opgaven: 

NPLG, KRW, klimaatadaptatie, biodiversiteit, woningbouw. Niet alleen organisaties, maar de samenleving 

breed wacht op het waterschap om mee te doen. De enige weg is om het komende begrotingsjaar in te 

zetten op de maximale rol van het waterschap en daar hoort variant 3 bij, ambitie voorop. Zet een 

goede begroting in elkaar die de ruimte geeft.   

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) merkt op dat de eindconclusie van de commissie was dat variant 

2 wel uitvoerbaar was en variant 3 eigenlijk gewoon niet. Het is immers niet uitvoerbaar. Er zijn wat 

vraagtekens m.b.t. de extra € 500.000. Graag een nadere toelichting daarop. De Voorjaarsbrief is de 

opmaat naar de begroting. Variant 1 is achterhaald door de realiteit. Variant 3 is niet uitvoerbaar, dus 

variant 2 blijft over. De fractie is tegen het amendement en tegen de motie.  

 

De heer Pastoor (50PLUS) spreekt zijn waardering uit voor de Voorjaarsbrief. De fractie kiest voor 

variant 3. De schuldpositie mag niet hoger komen dan 195%. Hoe hoog wordt de tariefsverhoging bij 

variant 3 voor ingezetenen?  
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De heer Van Megen (AWP) merkt op dat bovengemiddeld veel nieuwe ontwikkelingen van alle tijden is. 

Het is belangrijk om de ambities duidelijk te stellen en je niet te laten leiden door een beperkende 

arbeidsmarkt. Goede medewerkers vasthouden geeft nou eenmaal spanning op het salarisgebouw. Er 

zijn ook verbeteringen mogelijk m.b.t. de medewerkerstevredenheid. Scenario 3 is eigenlijk het 

minimum scenario. De fractie steunt het amendement. M.b.t. de motie: AWP is niet voor 

inkomenspolitiek, maar feit is dat er al een kwijtscheldingsregeling is.  

De heer Van der Wind (SGP) vraagt of de heer Van Megen daadwerkelijk stelt dat de personeelsbezetting 

geen excuus mag zijn voor het niet behalen van de doelen? De heer Van Megen bevestigt dat. Er moet 

harder gewerkt worden om mensen binnen te halen door het salarishuis aan te passen, andere 

campagnes te voeren, slimmer te werken en dat soort zaken. Het personeelstekort is van alle tijden; 

met creativiteit en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kun je als werkgever veel bereiken.  

De heer Mulder (VVD) vraagt de heer Van Megen of afschaffing van de kwijtscheldingsregeling een optie 

zou kunnen zijn? De heer Van Megen antwoordt dat dit wel de lijn zou kunnen zijn, maar dan zou het op 

een andere plek moeten komen vanuit de één loket gedachte.  

 

Er is een korte schorsing.  

 

Beantwoording door heemraad Van Vreeswijk in eerste termijn: 

Dank voor de complimenten richting de ambtelijke organisatie. In september komt de prioriteitstelling 

aan de orde. Twee dingen die niet in de varianten zitten is Wilp en het assetmanagement. Het is 

belangrijk om goed in beeld te brengen wat de komende 10 jaar te verwachten is in relatie tot het 

schuldenplafond. Daarover wordt t.z.t. de discussie gevoerd. Het inzetten van het bedrag van € 500.000 

gaat over structureel personeel en niet inhuur van personeel. Dat is dus voor één jaar, want daarna is 

het budget leeg. Op het moment dat het budget structureel wordt ingezet heeft dat consequenties voor 

de jaren daarna. Hopelijk is er volgend jaar wat meer zicht op de mogelijkheden voor de toekomst. Er is 

een grote overeenstemming tussen bijna alle fracties m.b.t. het willen realiseren van de doelen. Daarbij 

ben je afhankelijk van de beschikbare instrumenten en de kosten daarvan. De capaciteit is een onzekere 

factor gezien de volatiliteit van de markt als het gaat om personeelsbeleid. Bij de opgaven die vanuit het 

rijk op het waterschap afkomen – zoals het NPLG – staat een groen blokje; dat betekent externe 

financiering. Dat zit niet in de tarieven. De vraag is of het waterschap in staat is – alleen of met anderen 

– om oplossingen te bedenken want ook hier speelt de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol. Met 

name het eerste jaar zal een plan van aanpak opgesteld moeten worden. Het Initiatiefvoorstel en het 

Jeugdbestuur staan niet expliciet benoemd in de Voorjaarsbrief, maar dit zijn beleidsterreinen die bij de 

begroting worden meegenomen. Het is van belang om voor de begroting helder aan te geven wat we in 

de begroting wel en niet doen. Dat is onderdeel van de prioritering en dat betekent ook keuzes maken 

op dat moment. De ambities zijn aanwezig, maar er is niet voldoende capaciteit om dat te realiseren en 

de partners hebben dat ook niet. De consequenties voor de tarieven zijn terug te vinden op blz. 10 van 

het voorstel.  

 

Het standpunt van het college ten aanzien van de motie “Aanpassing kwijtscheldingsbeleid AOW en 

kosten Kinderopvang”: Bij het derde punt wordt verzocht de financiële gevolgen mee te nemen bij de 

behandeling van de begroting 2023. De wet schrijft voor dat deze kwijtschelding opgebracht moet 

worden door andere belastingbetalers in dezelfde categorie. De tweede opmerking betreft de zin “De 

allerbeste manier om zulke decentrale politieke besluitvorming te voorkomen is het beleid van de 
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centrale overheid één op één te volgen”. Betekent dit dan ook dat fracties bereid zijn om in plaats van 

100% van de bijstandsnorm te verlagen naar 90% van de bijstandsnorm zoals de rijksoverheid dat 

doet? Omdat de motie een politieke lading heeft wordt dit overgelaten aan het oordeel van het ab 

inclusief het db.  

Ten aanzien van het amendement “Werk aan de Winkel en daarom variant 3”: Er zitten wat 

onnauwkeurigheden in het voorstel als het gaat om investeringen; assetmanagement zit er niet in. Bij 

beslispunt 3 wordt voorgesteld het personeelsbudget te dekken uit de egalisatiereserve. Dat kan niet; 

dat zit in de belastingverhoging. Het college ontraadt dit amendement.  

 

Er is een korte schorsing.   

 

In tweede termijn:  

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) deelt mee dat het amendement blijft zoals het is ingediend. Bij 

beslispunt 3 wordt bedoeld dat het extra personeelsbudget wat nodig is bij variant 3 op dezelfde wijze 

kan worden ingevuld als nu voorgesteld wordt bij variant 2-plus, de € 500.000. De maatschappelijke 

opgaven wachten niet op het waterschap en die worden dan juist groter. Bij variant 3 is het van belang 

dat voor de samenhangende opgaven geld vanuit het rijk komt. Het gaat om het voorsorteren erop, de 

verkenning doen, misschien een plan van aanpak schrijven zodat het waterschap voorbereid is als de 

landelijke budgetten beschikbaar worden gesteld. Als variant 3 niet mogelijk zou zijn, waarom is dit dan 

toch in de Voorjaarsbrief opgenomen? De fractie vindt het schokkend dat het assetmanagement er niet 

in zit. Wat betekent dit? Variant 3 is urgent en noodzakelijk.  

 

De heer Pennings (Bedrijven) merkt op dat de gebiedsprocessen al in variant 2 zitten; die zijn al 

beschreven. De fractie is optimistisch realistisch met beide benen op de grond. De fractie steunt het 

amendement niet. De motie is sympathiek maar de fractie wil niet aan inkomenspolitiek doen en steunt 

de motie niet. 

 

De heer De Kruijf (PvdA) is verbaasd over het standpunt van de SGP m.b.t. de discussie over de 

kwijtschelding.  

 

De heer Kremers (CDA) heeft de toezegging genoteerd dat het Initiatiefvoorstel integraal wordt 

meegenomen in de begroting evenals de ideeën die door het Jeugdbestuur zijn aangereikt.  

De fractie stemt tegen het amendement en steunt ook de motie niet.   

 

De heer De Bruin (ChristenUnie) vindt dat zowel in het voorstel als bij de behandeling in de commissie 

de nodige ruis zat wat tot veel onduidelijkheid heeft geleid bij het interpreteren van de varianten. Het is 

goed om uit te gaan van het ideaal en de lat hoog te leggen. De fractie steunt zowel het amendement 

als de motie met hart en ziel.   

 

De heer Van Hartskamp (Lokaal Waterbeheer) sluit aan bij de heer Pennings. De fractie is tegen het 

amendement. Bij de motie is er een warm gevoel, maar de fractie doet niet aan inkomenspolitiek.  

 

De heer Van der Wind (SGP) sluit aan bij de heer Pennings. De fractie steunt het amendement en de 

motie niet.   
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De heer Mulder (VVD) sluit ook aan bij de heer Pennings. Hij ziet voorzichtig een meerderheid voor 

afschaffing van de kwijtschelding.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) roept nadrukkelijk op te kiezen voor variant 3. Er moet een 

begroting opgesteld worden die realistisch is en waar verantwoording voor afgelegd moet worden. Er is 

echter ook verantwoording af te leggen aan de samenleving die met een aantal vraagstukken zit.  

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) dankt voor de goede uitleg. De fractie gaat voor variant 2 en pleit 

voor realisme.   

 

De heer Pastoor (50PLUS) steunt de motie en het amendement.  

 

De heer Van Megen (AWP) sluit aan bij de heer Goedhart. Het gaat vooral om personeel waardoor 

variant 3 niet gehaald kan worden. Er is weinig sprake van perspectief, ambitie en ondernemerszin. 

Gelet op de maatschappelijke taak van het waterschap moet er ondernemerszin getoond worden en 

moet er betere werving plaatsvinden. Er zijn voorbeelden waar het wel mogelijk is. Het college moet 

meer ambitie tonen.  

 

Beantwoording door heemraad Van Vreeswijk in tweede termijn: 

Het waterschap doet al langere tijd aan assetmanagement. Op dit moment wordt ingezet om de 

inhaalslag voor elkaar te krijgen. De intentie is in september een betrouwbare doorkijk te hebben voor 

de komende 10 jaar.  

De gebiedsprocessen vallen onder werksoort 2. Een deel van de discussie wordt gevoerd in het kader 

van de discussie over de prioriteiten van werksoort 2 in september.  

Ten aanzien van het initiatiefvoorstel is door het college toegezegd terug te komen met een voorstel. Het 

resultaat van dat voorstel wordt uiteraard verwerkt in de begroting.  

De lastendruk is niet de aanleiding om te komen tot variant 2; het gaat om personeelsbeleid. Je wilt de 

doelen van variant 3 bereiken, maar het college ziet geen realistische mogelijkheid daartoe in het 

komende jaar. Er wordt € 500.000 gereserveerd zodat de financiën niet de beperkende factor zijn als er 

een stap gemaakt kan worden.  

Variant 3 moet uit de belastingtarieven gehaald worden en kan niet uit de egalisatiereserve gehaald 

worden. Het college heeft drie varianten voorgesteld. Er is veel onzekerheid en bij variant 1 is daarom 

uitgegaan van wat is vastgesteld. Variant 2 is het werk wat uitgevoerd kan worden met het huidige 

personeel. Er is financiële ruimte gecreëerd om het toekomstperspectief niet te blokkeren.  

 

Het amendement “Werk aan de winkel en daarom variant 3” wordt in stemming gebracht.  

Met 10 stemmen voor en 15 stemmen tegen is het amendement verworpen. 

 

Ten aanzien van de Voorjaarsbrief besluit de vergadering met algemene stemmen conform voorstel.  

 

De motie “Aanpassing kwijtscheldingsbeleid AOW en kosten Kinderopvang” wordt in stemming gebracht. 

Op verzoek van de heer De Kruijf is er een hoofdelijke stemming. 

Voor de motie stemmen: De heer Van Dijk, de heer Van Es, de heer Goedhart, de heer De Kruijf, 

mevrouw Maijer, de heer Ter Maten, de heer Van Megen, mevrouw Meier, de heer Pastoor, de heer 

Bresser, de heer De Bruin. 
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Tegen de motie stemmen: De heer Gaynor, mevrouw Groenewegen, de heer Van Hartskamp, de heer 

Immeker, de heer Kremers, de heer Mulder, de heer Pennings, mevrouw Rooijmans, de heer Schut, de 

heer Terlouw, de heer Veldhuizen, de heer Van Vreeswijk, de heer Van der Wind, de heer Van 

Burgsteden.  

Met 11 stemmen voor en 14 stemmen tegen is de motie verworpen.  

 

5. Lijst van ingekomen stukken 

De lijst van ingekomen stukken – periode 16 mei tot 4 juli 2022 – wordt voor kennisgeving 

aangenomen.  

 

6. Stand van zaken grote lopende projecten 

Heemraad Gaynor deelt mee dat de sanering van de Westdijk gereed is; het is vorige week als gereed 

aangemeld bij de RUD Utrecht. Vandaag heeft de RUD ingestemd met deze gereed-melding. Richting 

Bunschoten moet om een soort décharge gevraagd worden. Boskalis is op dit moment nog bezig met 

een aantal afrondende zaken. De heemraad is blij dit dossier in technische zin te kunnen sluiten; 

juridisch loopt de zaak nog even door.  

De heer Van Megen (AWP) merkt op dat Boskalis nog aan het werk is, dus hoe kan dit dan als gereed 

worden aangemeld? De heemraad antwoordt dat de werkzaamheden die vallen onder het plan van 

aanpak voor de sanering zijn uitgevoerd. De werkzaamheden die nu nog plaatsvinden is een kleine 

afronding m.b.t. de asfaltering en dat valt buiten de scope.  

 

Heemraad ter Maten meldt dat er op 7 juni jl. een zitting is geweest van de Raad van State m.b.t. de 

Enka-leiding, aangekaart door Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). De 

inschatting is dat op 23 augustus a.s. een uitspraak volgt. Hopelijk kan het waterschap dan aan de slag 

want de pluim beweegt zich richting het Binnenveld.  

Mevrouw Maijer (PvdA) vraagt wat er dan gedaan gaat worden? De heemraad antwoordt dat het 

waterschap bezig is met de voorbereiding van de aanleg van een leiding vanuit de wijken aan de 

zuidkant van Ede naar Wageningen naar de Rijn. Dat plan is jaren geleden al ontwikkeld en de 

voortgang daarvan is steeds gemeld. Hopelijk kan in augustus verder gegaan worden met de 

aanbesteding van het traject.   

 

7. Rondvraag 

De heer Bresser (AWP) heeft in mei een artikel 39 vraag gesteld over peilbeheer in relatie tot 

weidevogels in Arkemheen. Daar is 15 juni antwoord op ontvangen. De provincie geeft duidelijk aan dat 

de waterpeilen nu niet voldoen aan de voorwaarden voor het kwaliteitsherstel. In het antwoord staat dat 

het peilbesluit gepland is rond mei 2024. Eerdere ervaringen laten zien dat het ongeveer 2 jaar duurt 

voordat dat geëffectueerd is. Ziet het college mogelijkheden om dit te versnellen? Heemraad Veldhuizen 

antwoordt dat het peilbesluit Arkemheen in 2023 wordt voorbereid en in 2024 is afgerond.    

 

De heer De Kruijf (PvdA) verwijst naar de boeiende avond op 30 mei jl. over integriteit en ondermijning. 

Is het waterschap ondertussen aangesloten bij het samenwerkingsverband RIEC? De dijkgraaf antwoordt 

dat het waterschap op dit moment niet is aangesloten bij het samenwerkingsverband RIEC. Eerder is 

door het RIEC zelf aangegeven dat aansluiting in Unie-verband dient plaats te vinden en dat individuele 

waterschappen niet zouden kunnen aansluiten. Het waterschap en het RIEC werken wel samen, 

bijvoorbeeld op het gebied van handhaving. In september vindt er een landelijk overleg vergunning en 
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handhaving plaats. Op de agenda van dit overleg zal ook het onderwerp aansluiting bij het RIEC 

besproken worden.  

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) uit zijn complimenten aan de organisatie over de recentelijke 

excursie die heeft plaatsgevonden.   

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur, met dank aan allen.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 september 2022.  

 

 

 

 

mr. S.H.M. Ornstein,    drs. ing. K.A. Blokland, 

Dijkgraaf     Secretaris 
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Actielijst 
 

Nr. Datum  

afspraak 

Actie Door Vóór/op Afgerond 

1 05-07-2021 In het kader van stikstofplannen: 

Gesprek met het ab aangaan over hoe 

te anticiperen en te reageren.  

College van d&h Doorlopend  

2 27-09-2021 Tijdlijn bij begroting schetsen m.b.t. 

investeringen op de lange termijn.  

College van d&h Doorlopend  

3 22-11-2021 Inventarisatie stand van zaken 

Groeifonds. 

College van d&h Juni 2022  

4 16-05-2022 Uitwerking van Initiatiefvoorstel 

verkiezingscampagne partijen. 

College van d&h 2022  
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Amendement Werk aan de winkel en daarom variant 3

Het Algemeen Bestuur van Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 4 juli 2022, gelezen
hebbende het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsbrief 2023,

Overwegende dat:

De Bovi2050 en de BOP 2022-2027 als uitwerking van onze lange termijnvisie
voldoende beleidskader bieden om onze doelen te realiseren,
Variant 3 het beste invulling geeft aan "Partnerschap als watermerk", doordat hierin
grotere kansen gegrepen kunnen worden om in co-creatie met ons gebied te werken
aan deze Bovi doelen,
De komende jaren extra investeringen nodig zijn om ons assetmanagement op orde
te houden, die alleen in variant 3 worden meegenomen,
We voor grote opgaven staan op het vlak van natuur, het landbouweconomisch
systeem, klimaat en woningnood,
Alleen in variant 3 is meegenomen dat wij als waterschap zijn voorbereid op:

o Het transitiefonds van 25 mld voor natuurherstel, klimaatverandering en
waterkwaliteit,

o Het Nationaal Programma Landelijk Gebied voor een toekomstbestendig
landelijk gebied,

o De woningbouwopgave van 100.000 woningen in ons gebied tot 2030,
o Het klimaatfonds voor klimaat, energie en duurzaamheid van 35 mld tot 2030,

Mede door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de ontwikkelingen van de laatste
decennia, is gebleken dat cyberveiligheid een cruciale factor in ons werk is
geworden, waar variant 3 ruimte voor biedt,
Variant 3 op zich zelve de bekostiging van benodigd personeel omvat voor de door
het AB vastgestelde doelen in vastgesteld beleid,
De tariefstijging in 2023 desalniettemin zo veel mogelijk beperkt moet blijven,
Het derhalve acceptabel is om in dit geval de egalisatiereserves in te zetten,
Wij met variant 3 beter zijn voorbereid op de toekomst en de kosten en problemen
niet bij toekomstige generaties worden neergelegd.

Besluit het voorstel in de Voorjaarsbrief als volgt te wijzigen:

Beslispunt 2: "Variant 3 te hanteren als kader voor de begroting 2023 en
meerjarenraming 2023-2027 met een bandbreedte van 1,1%,"
Beslispunt 3: "Het personeelsbudget, voor zover noodzakelijk om zich voordoende
kansen op de arbeidsmarkt te benutten, te dekken uit de egalisatiereserves."

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie aanpassing kwijtscheldingsbeleid AOW en kosten
Kinderopvang

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 4 juli
2022, gelezen hebbende het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsbrief 2023,

Overwegende dat:

Het college in de Voorjaarsbrief 2023 constateert dat steeds meer mensen door de
hogere kosten voor levensonderhoud en sterk gestegen energieprijzen in de
problemen komen,
Waterschap Vallei en Veluwe een kwijtscheldingsbeleid kent voor mensen die
financieel op het minimum zitten,
Er v.w.b. inkomen en vermogen strenge eisen worden gesteld (zie de GBLT website)
om in aanmerking te komen voor kwijtschelding,
Door een systeemwijziging in 2012 huishoudens met alleen maar een AOW inkomen,
onbedoeld, niet langer in aanmerking komen voor kwijtschelding,
De wetgever daarom voor die huishoudens de mogelijkheid biedt om een hogere
kwijtscheldingsnorm te hanteren,
De wetgever daarnaast vanaf 2012 voor gezinnen met jonge kinderen de
mogelijkheid biedt om bij de berekening van het huishoudinkomen de noodzakelijke
kosten voor kinderopvang mee te nemen,
Het effect van zowel de hogere kwijtscheldingsnorm voor mensen met alleen AOW
als het meenemen van de noodzakelijke kosten voor kinderopvang op de
belastingheffing nagenoeg nihil is,
Het aantal extra toegekende kwijtscheldingen beperkt zal zijn, het belang voor de
individuele aanvrager echter groot.
Dit nauwelijks gevolgen heeft voor de perceptiekosten.

Verzoekt het college:

Het kwijtscheldingsbeleid van Waterschap Vallei en Veluwe zodanig aan te passen
dat bij huishoudens met alleen een AOW inkomen een hogere inkomensgrens wordt
gehanteerd,
Het kwijtscheldingsbeleid van Waterschap Vallei en Veluwe daarnaast zodanig aan te
passen dat bij gezinnen met jonge kinderen de kosten van noodzakelijke
kinderopvang meegenomen worden bij de bepaling van het huishoudinkomen,
De financiële gevolgen mee te nemen bij de behandeling van de begroting 2023.

Toelichting:

Het gaat ondertussen (ondanks de sterk toenemende inflatie) weer verrassend goed
met de Nederlandse economie, mensen durven hun geld weer uit te geven. Zelfs

\ meer in vergelijking met 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak, zo blijkt.
Tenminste, de mensen die geld hebben om uit te geven.
Ons kwijtscheldingsbeleid richt zich op mensen die dat geld niet hebben, die het
financieel moeilijk hebben, armoede kennen, en dat door de corona- en
Oekraïnecrisis nog sterker ervaren.



Onze belastingheffing versterkt die financiële problematiek, wat ongewenst is.
Het voeren van inkomenspolitiek is voorbehouden aan de centrale overheid.
Decentrale overheden zouden daar geen eigen politieke afwegingen in moeten
maken.
De allerbeste manier om zulke decentrale politieke besluitvorming te voorkomen is
het beleid van de centrale overheid één op één te volgen.
Op dit moment maakt V&V inzake kwijtschelding, door het soms wel en dan weer niet
volgen van het Rijksbeleid, eigen politieke keuzes. De facto betekent dit dat het
algemeen bestuur tóch inkomenspolitiek voert. Dit is ongewenst. Hier is het gezegde
'Schoenmaker blijf bij je leest' op z'n plaats. Gezien de vigerende wetgeving is de
enige oplossing dat het algemeen bestuur binnen de wettelijke ruimte alle
mogelijkheden tot kwijtschelding toestaat.
Dit voorstel leidt ertoe dat V&V v.w.b. huishoudens met alleen AOW en gezinnen met
jonge kinderen niet langer uit de pas loopt met het in 2012 voorgestane Rijksbeleid.
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