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Onderwerp:

Beleidsuitwerking overnamepunten en beheertaken in de afvalwaterketen.

Advies/voorstel om te besluiten:

1. De uitgangspunten in de nota "Beleidsuitwerking overnamepunten en beheertaken in de afvalwaterketen"
vaststellen. Dit betreft met name:
- Een opstelling in het uitdragen van dit beleid, die inspeelt op feitelijke verzoeken vanuit gemeensten
- De aldus opgebouwde ervaringen gebruiken als input in het vervolgproces ("groeimodel")
- Overdracht en overname relateren aan natuurlijke momenten en spreiden over een periode van 15 jaren
- Voor afkoop van beheer en onderhoud bij overdracht en overname uitgaan van de kosten over 5 jaren zonder
achterstallig onderhoud,
- Overname geldt inclusief het achtergelegen persleidingenstelsel
- Eigendomsoverdrachten en beheerovereenkomsten zodanig inrichten dat fiscale en boekhoudkundige nadelen zoveel
mogelijk worden voorkomen
2. Deze nota gebruiken als leidraad in de contacten met gemeenten betreffende de overname eindgemalen / overdracht
niet-eindgemalen en voor het verlenen van diensten op het gebied van beheer en onderhoud van gemeentelijke
rioolgemalen.
3. In te stemmen met de te nemen van de risico's en de financiële consequenties.
4. a) In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve.
b) De bestemmingsreserve te voeden vanuit alle ontvangen afkoopsommen van over te nemen gemalen en de
bestemmingsreserve gebruiken ter dekking van de kosten voor de te betalen afkoopsommen voor over te dragen
gemalen.
5. In te stemmen met uitbreiding van de streefformatie met 1 fte voor het realiseren van de overdracht/overname van de
gemalen. Het CDH zal begin 2009 een apart voorstel ontvangen met de vertaling van deze 1,0 fte naar functie(s)
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Samenvatting

Eerdere besluitvorming vormt het algemeen kader ten aan zien van het overnemen van gemeentelijke
eindgemalen, de overdracht van waterschappelijke niet-eindgemalen aan gemeenten en het
aanbieden van diensten op het gebied van gemeentelijk rioolbeheer.
De voorliggende nota beoogt nadere invulling te gegeven aan de planning en het beleid en inzicht te
verschaffen in de consequenties daarvan, zoals de begrotingsconsequenties.
Er wordt ingegaan op de beoogde voordelen van overname/overdracht en van het uitvoeren van
beheertaken. Zowel financiele voordelen als anderszins, bijvoorbeeld de verwachte afname van het
aantal overstortgebeurtenissen of door verminderde noodzaak tot handhaving van overtredingen.
Tevens fungeert deze nota als plan van aanpak inzake de concrete overdracht resp. de overname van
gemalen en wordt een handreiking geboden voor het vormgeven van samenwerking op het gebied
van beheer en onderhoud van gemalen en eventuele andere mechanische componenten binnen de
afvalwaterketen. Tot slot vormt de nota een richtsnoer in de onderhandeling met gemeenten inzake
deze materie.
Inhoud

Voor de inhoud wordt verwezen naar de tekst van de bijlage
Financiële consequenties

De streefformatie zal met 1 fte toenemen (ca € 65.000). Hiervoor zal t.z.t. een separaat voorstel
worden gedaan. Er zal verder een bestemmingsreserve worden gevormd, die gevoed wordt uit de
ontvangen afkoopsommen voor over te nemen gemalen. De reserve zal gebruikt worden ter dekking
van de te betalen afkoopsommen voor over te dragen gemalen. Voor de overige financiele
consequenties en de consequenties tov de begroting en de voorjaarsnota wordt verwezen naar
hoofdstuk 6 en 7 van de nota.
Juridische consequenties

Geen
Personele consequenties

Geen
Communicatieve consequenties

De nota vormt een richtsnoer voor de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met gemeenten. Voor
het overnemen en overdragen van rioolgemalen het aanbieden van diensten op het gebied van beheer
en onderhoud van gemeentelijke rioolgemalen wordt een opstelling voorgestaan, waarbij wordt
ingespeeld op concrete vragen vanuit de gemeente.
Overige consequenties

Geen
Advies van Ondernemingsraad
Advies van het Georganiseerd overleg
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Wijze van communiceren
Advies van bestuurlijke commissie(s) en eventuele reactie

De commissie Middelen adviseert positief over dit voorstel.
De commissie Waterketen adviseert positief over dit voorstel.
Advies/voorstel om te besluiten

1. De uitgangspunten in de nota "Beleidsuitwerking overnamepunten en beheertaken in de
afvalwaterketen" vaststellen. Dit betreft met name:
- Een opstelling in het uitdragen van dit beleid, die inspeelt op feitelijke verzoeken vanuit
gemeensten
- De aldus opgebouwde ervaringen gebruiken als input in het vervolgproces ("groeimodel")
- Overdracht en overname relateren aan natuurlijke momenten en spreiden over een periode van 15
jaren
- Voor afkoop van beheer en onderhoud bij overdracht en overname uitgaan van de kosten over 5
jaren zonder achterstallig onderhoud,
- Overname geldt inclusief het achtergelegen persleidingenstelsel
- Eigendomsoverdrachten en beheerovereenkomsten zodanig inrichten dat fiscale en
boekhoudkundige nadelen zoveel mogelijk worden voorkomen
2. Deze nota gebruiken als leidraad in de contacten met gemeenten betreffende de overname
eindgemalen / overdracht niet-eindgemalen en voor het verlenen van diensten op het gebied van
beheer en onderhoud van gemeentelijke rioolgemalen.
3. In te stemmen met de te nemen van de risico's en de financiële consequenties.
4. a) In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve.
b) De bestemmingsreserve te voeden vanuit alle ontvangen afkoopsommen van over te nemen
gemalen en de bestemmingsreserve gebruiken ter dekking van de kosten voor de te betalen
afkoopsommen voor over te dragen gemalen.
5. In te stemmen met uitbreiding van de streefformatie met 1 fte voor het realiseren van de
overdracht/overname van de gemalen. Het CDH zal begin 2009 een apart voorstel ontvangen met de
vertaling van deze 1,0 fte naar functie(s)
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Besluit
Registratie nr.:

200834984

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland
gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 16-10-2008
gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 13 november 2008 en
de commissie Waterketen d.d. 14 november 2008;
gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement voor
Waterschap Rivierenland;

besluit:
1. De uitgangspunten in de nota "Beleidsuitwerking overnamepunten en beheertaken in de
afvalwaterketen" vast te stellen. Dit betreft met name:
- Een opstelling in het uitdragen van dit beleid, die inspeelt op feitelijke verzoeken vanuit
gemeensten
- De aldus opgebouwde ervaringen gebruiken als input in het vervolgproces ("groeimodel")
- Overdracht en overname relateren aan natuurlijke momenten en spreiden over een periode van 15
jaren
- Voor afkoop van beheer en onderhoud bij overdracht en overname uitgaan van de kosten over 5
jaren zonder achterstallig onderhoud,
- Overname geldt inclusief het achtergelegen persleidingenstelsel
- Eigendomsoverdrachten en beheerovereenkomsten zodanig inrichten dat fiscale en
boekhoudkundige nadelen zoveel mogelijk worden voorkomen
2. Deze nota te gebruiken als leidraad in de contacten met gemeenten betreffende de overname
eindgemalen / overdracht niet-eindgemalen en voor het verlenen van diensten op het gebied van
beheer en onderhoud van gemeentelijke rioolgemalen.
3. In te stemmen met de te nemen van de risico's en de financiële consequenties.
4. a) In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve.
b) De bestemmingsreserve te voeden vanuit alle ontvangen afkoopsommen van over te nemen
gemalen en de bestemmingsreserve gebruiken ter dekking van de kosten voor de te betalen
afkoopsommen voor over te dragen gemalen.
5. In te stemmen met uitbreiding van de streefformatie met 1 fte voor het realiseren van de overdracht/overname van de gemalen. Het CDH zal begin 2009 een apart voorstel ontvangen met de
vertaling van deze 1,0 fte naar functie(s)

aldus besloten in de vergadering d.d. 28-11-2008,

het algemeen bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur,
de voorzitter,

drs. H.C. Jongmans.

ir. G.N. Kok.
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