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CDH 18 januari 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 18 januari 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Beantwoording van de brief van GS van de provincie 

Gelderland over het aantal geborgde zetels in het Algemeen Bestuur 

Besluit 
Akkoord te gaan met bijgevoegde antwoordbrief en deze te verzenden aan Gedeputeerde Staten van 
Gelderland. 

Context 
Op 10 november 2021 is in Provinciale Staten van Gelderland, naar aanleiding van een motie, 
gesproken over de geborgde zetels. Het doel van de motie was om het aantal geborgde zetels bij de 
waterschappen Rijn & IJssel en Rivierenland terug te brengen van acht naar zeven. Gedeputeerde 
Staten van Gelderland hebben op 10 november 2021 richting Provinciale Staten aangegeven nog 
geen besluit te willen nemen over het aantal geborgde zetels, zonder eerst in overleg te treden met 
de betreffende bestuursorganen. De motie is daarop ingetrokken. De uitkomst van de gesprekken 
met de betreffende bestuursorganen, zal dit voorjaar worden teruggemeld aan Provinciale Staten 
van Gelderland. Het terugbrengen van het aantal geborgde zetels vergt een wijziging van het 
Reglement van het waterschap waarvoor de medewerking nodig is van onze "inliggende" provincies: 
Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincie Gelderland heeft als 
coördinerende provincie daarbij het voortouw.  
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 4 januari 2022 een brief gestuurd aan het water-
schap waarin ons wordt gevraagd om een schriftelijke reactie te geven op de motie om het aantal 
geborgde zetels terug te brengen van 8 naar 7, bij in totaal 30 AB leden, met een verdeling van 3 voor 
ongebouwd, 2 voor bedrijven en 2 voor natuurterreinen. Verzocht is om medio januari 2021 te 
reageren. In onze antwoordbrief geven we aan dat we het op prijs stellen dat we in de gelegenheid 
worden gesteld om onze opvattingen kenbaar te maken, Provinciale Staten van de provincie(s) over 
een dergelijke wijziging van het Reglement gaan, we in overweging geven om eerst de uitkomst van 
de politieke discussie over de geborgde zetels in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens een 
besluit te nemen en het niet mogelijk is om een unaniem gedragen reactie door het AB te geven 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel Wijziging Normenkader Rechtmatigheid 2021 

Besluit 
Het besluit van het CDH van 5 oktober 2021 over het Normenkader Rechtmatigheid voor het jaar 
2021 m.b.t. de bijlage 'Regelingen waterschap (interne regelgeving)' aan te passen door het Inkoop- 
en Aanbestedingsbeleid 2019 WSRL hieruit te verwijderen. 

Context 
In 2020 heeft het algemeen bestuur het Controleprotocol inclusief het Normenkader Rechtmatigheid 
2020 vastgesteld voor WSRL waarbij tevens de bevoegdheid voor het vaststellen van het normen-
kader vanaf 2021 is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur. Doel van dit normenkader is de reikwijdte 
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voor de accountant aan te geven voor de uit te voeren rechtmatigheidscontrole dat uiteindelijk leidt 
tot een door de accountant af te geven rechtmatigheidsverklaring. 
In het normenkader 2020 is op advies van de accountant het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van 
WSRL niet meer opgenomen.  
Bij de vaststelling van het normenkader 2021 door het dagelijks bestuur in oktober 2021 is per abuis 
het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van WSRL in dit kader opgenomen. 
Hiermee wordt het Normenkader Rechtmatigheid 2021 in overeenstemming gebracht met het 
besluit van het algemeen bestuur over het Normenkader 2020 waarbij het interne inkoop- en 
aanbestedingsbeleid is uitgesloten.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Zelfevaluatie beheersing strategische doelen WSRL - 

Actualisatie In Control Verklaring 

Besluit 
Akkoord te gaan met de opzet alsmede het uitvoeren van de zelfevaluatie over de beheersing van de 
strategische doelen van WSRL. 

Context 
Jaarlijks is over de periode 2016 tot en met 2019 een traject voor een In Control Verklaring 
doorlopen. De In Control Verklaring had ook in die periode het karakter van een zelfevaluatie. In 
2020 is een evaluatie uitgevoerd waarvan de uitkomsten ter kennis zijn gebracht van het CDH van 
5 januari 2021. Daarop is besloten om over 2020 geen In Control Verklaring op te stellen maar in 
2021 de In Control Verklaring te actualiseren. De zelfevaluatie heeft als belangrijk onderdeel het 
uitzetten van een enquête onder een aantal medewerkers. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Actieprogramma 2022-2027 Schone Maaswaterketen 

Besluit 
- In te stemmen met het onderschrijven van de ambities van het Actieprogramma 2022-2027 van 

de Schone Maaswaterketen. 
- H. van 't Pad te machtigen om de ambities uit het Actieprogramma 2022-2027 gezamenlijk met 

de andere partners te onderschrijven. 

Context 
Het samenwerkingsinitiatief Schone Maaswaterketen (SMWK) ontstond in 2015. Het doel van de 
SMWK is het verbeteren van de waterkwaliteit van het Maasstroomgebied. Het initiatief richtte zich 
oorspronkelijk op medicijnresten die via afvalwaterstromen in het milieu komen. Waterschappen, 
drinkwaterbedrijven en het ministerie trekken hierin samen op. Het huidige actieprogramma 2019-
2021 loopt af. In de afgelopen periode werkte de SMWK aan het opstellen van het Actieprogramma 
2022-2027. Het Actieprogramma wordt nu ter consultatie aan de individuele partners voorgelegd, 
zodat de partners de ambities begin 2022 gezamenlijk kunnen onderschrijven. 



3 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 18 januari 2022. Het is een vertaling van de besluiten en 
heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst 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 weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De 
bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar één van de 
bestuursadviseurs van het waterschap. 


