CDH 29 oktober terugkoppeling
In de vergadering van 29 oktober 2019 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.
 Voorstel: Ter beschikking stellen van een auto aan een heemraad bij Waterschap Rivierenland
Besluit: Aan een heemraad bij Waterschap Rivierenland een auto ter beschikking te stellen die kan
worden gebruikt voor zakelijke doeleinden;
- Deze auto mag ook voor andere dan zakelijke doeleinden worden gebruikt;
- Voor het gebruik van deze auto voor andere dan zakelijke doeleinden betaalt betrokkene een
eigen bijdrage per maand aan het waterschap overeenkomstig de berekening in artikel 4.8 van
de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.
Context: Met ingang van 28 maart 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
van kracht. In deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle voorzitters, dagelijks bestuurders
en volksvertegenwoordigers van o.a. de waterschappen in één besluit en één regeling
samengevoegd. De regeling ziet toe op beloning, vergoedingen, waarneming etc. van leden van het
algemeen bestuur, voorzitter en leden van het dagelijks bestuur en commissieleden.
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden
Portefeuillehouder: G. den Hartog
 Voorstel: Oplevering geactualiseerd Register van verwerkingsactiviteiten WSRL
Besluit: kennis genomen van het geactualiseerde register en bijbehorende notitie en de daarin
opgenomen aanbeveling over te nemen.
Context: Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het waterschap
verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten aan te leggen. Dit register beschrijft alle
verwerkingen van persoonsgegevens van het waterschap. De gegevens die in dit register moeten
worden opgenomen zijn vastgelegd in artikel 30 van de AVG. De AVG stelt geen vormvereisten,
anders dan dat het register in schriftelijke vorm, waaronder digitaal, opgesteld dient te zijn. Het
register dient op verzoek ter beschikking te worden gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het register hoeft niet openbaar te worden gemaakt.
Omdat het College van Dijkgraaf en Heemraden is aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke,
wordt het register opgeleverd aan dit bestuurlijk orgaan.
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden
Portefeuillehouder: G. den Hartog
 Voorstel: Managementletter 2019 van BDO Audit & Assurance B.V
Besluit: De Managementletter 2019 voor kennisgeving aan te nemen voor zover het het CDH
aangaat. Het CDH vraagt zich af of het logisch is dit document tot op het niveau van het Algemeen
Bestuur aan de orde te stellen en zal dit bekijken. Het is immers een bevoegdheid van de directie.
In dit verband wordt ook gemeld dat, zoals reeds eerder is besproken, wordt nagegaan in hoeverre
het aantal bijlagen bij de begroting niet beperkt kan worden. Bij dit waterschap is het usance dat het
AB relatief veel bijlagen ontvangt bij de begroting, meer dan wettelijk is vereist en meer dan bij
andere waterschappen.
Context: BDO heeft, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2019, de interim-controle
voor Waterschap Rivierenland uitgevoerd. Deze controle is primair gericht op onderwerpen van de
bedrijfsvoering die van belang zijn voor een goede interne beheersing en een betrouwbare
jaarverslaggeving, voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening 2019.
Het gaat daarbij vooral om de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB),
rechtmatigheid en tussentijdse informatievoorziening. Tevens heeft deze controle als doel om
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aandachtspunten ten aanzien van de jaarrekening 2019 te signaleren en onder de aandacht te
brengen.
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Directieraad
Portefeuillehouder: G. den Hartog
 Voorstel: Jaarverslag bezwaren en klachten 2018
Besluit: Het jaarverslag bezwaren en klachten 2018 voor kennisgeving aangenomen.
Context: In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de afgehandelde bezwaren tegen Awb
besluiten zoals een watervergunning of een handhavingsbesluit en de bezwaren tegen
rechtspositionele besluiten. De procedure voor de behandeling van bezwaarschriften is beschreven
in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de verordening behandeling bezwaren en klachten.
Waterschap Rivierenland kent twee adviescommissies: de adviescommissie Rechtspositionele zaken
(RPZ), voor zaken betreffende de rechtspositie en een adviescommissie Awb, die adviseert over
overige zaken. Daarnaast wordt er in het jaarverslag ingegaan op de afgehandelde bezwaren tegen
de legesaanslagen, de ingediende klachten tegen gedragingen van medewerkers van het waterschap
en het in 2014 ingestelde Klachtenmeldpunt aanbesteden.
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden
Portefeuillehouder: G. den Hartog
 Voorstel: College van Dijkgraaf en Heemraden vergadert op locatie
Besluit: Een vergadering op de normale tijd (09:30 uur) te laten aanvangen, tussen de middag (rond
12:00 uur afhankelijke van lokale traditie) de lunch te gebruiken in de kantine met medewerkers van
de desbetreffende locatie of die daar hun thuisbasis hebben, daarna nog vergaderen tot 14:00 uur
om vervolgens aansluitend hetzij de locatie zelf te bekijken, hetzij een werk in de omgeving te
bekijken. Bijvoorbeeld ook een keer een fietstocht door het gebied te maken hetzij een bezoek bij
een stakeholder af te leggen.
Context: Het CDH heeft ook de afgelopen periode op locatie vergaderd en zet deze lijn voort. Het
Bestuursakkoord ademt een houding uit van een modern waterschap midden in de samenleving. Dit
blijkt onder andere uit zinnen als "Waterschap Rivierenland heeft belangrijke opgaven en wil een
moderne overheid zijn, midden in de samenleving.", "WSRL werkt vanzelfsprekend samen met
inwoners, medeoverheden en andere stakeholders….." , "Het College van Dijkgraaf en Heemraden
…… voelt zich ambassadeur namens het gehele Algemeen Bestuur" en "Het CDH zal als netwerkende
verbinder optreden….".
Verbinding zoeken kan een doel zijn om op locatie te vergaderen; verbinding met medewerkers van
de eigen organisatie waar vaak minder oog voor is (buitenlocaties), verbinding met werkzaamheden
die in uitvoering zijn of going concern zijn, maar ook verbinding met het gebied en verbinding met
elkaar, verbinding met stakeholders en verbinding met inwoners. Het College zoekt ook nadrukkelijk
de contacten met de 4 provincies en de vele gemeenten als een bestuurlijk podium.
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden
Portefeuillehouder: J. Verdaas
 Voorstel: Benodigde capaciteit voor implementatie van de Omgevingswet en het beheer van data
Besluit: Akkoord te gaan om de capaciteit die structureel nodig is, voor de implementatie van de
Omgevingswet en beheer van data, vervroegd aan te nemen (betreft 6,25 fte).
Context:. Er is sprake van een megaklus. Het waterschap zal de afspraken die overkoepelend zijn
gemaakt nakomen, maar het zal niet eenvoudig zijn. Het vermoeden is dat gemeenten veel minder
ver in dit proces zijn maar dat weerhoudt het waterschap er niet van om met volle kracht hieraan te
werken. Steeds meer wordt overigens zichtbaar wat de gevolgen van onder meer de
Waterschapsverordening zijn tot op het detailniveau van de organisatie c.q. de taken. In de
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commissie Middelen zal gemeld worden dat het waterschap een forse opgave heeft, dat hier
formatie voor nodig is en dat het een wettelijke taak is die nagekomen moet worden.
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden
Portefeuillehouder: J. Verdaas (coördinerend)

Overigen:
Het CDH maakt kennis met de twee jeugdbestuurders, te weten Ralph Boltjes en Nilles de Rooij.
Hierbij zijn ook de communicatieadviseurs Anne-Marie Decates Cremers en Anne-Marijke Hoek van
Hoogdalem aanwezig. Er wordt gesproken over het Nationaal jeugdbestuur en de twee jongens
geven aan welke interesses zij hebben en waaruit hun belangstelling voortkomt. Het CDH wenst hen
alle succes en ze kunnen altijd aankloppen of, indien gewenst, een dag meelopen met de secretarisdirecteur. Er is een officieel moment waarbij het contact wordt ondertekend en hiervan worden
foto’s gemaakt die met het AB zijn gedeeld.

Links Ralph Boltjes, midden dijkgraaf Co Verdaas en rechts Nilles de Rooij Op de achtergrond de
heemraden Henk Driessen, Hennie Roorda, Mathieu Gremmen, Goos den Hartog en Henk van ’t Pad en
secretaris-directeur Kees Vonk
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 29 oktober 2019. Het is een vertaling van de besluiten en
heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat het verslag van de
vergadering in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk
mogelijk actief te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. Wilt u meer
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weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Het
Bestuurssecretariaat kan u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de
medewerkers van het bestuurssecretariaat.
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