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CDH 21 juni 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 21 juni 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Jaarverslag van de Functionaris voor gegevensbescherming 

Besluit 
Kennis te nemen van bijgaand jaarverslag van de Functionaris voor gegevensbescherming. 

Context 
Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking, één 
uniforme privacywet voor de hele Europese Economische Ruimte. De inwerkingtreding van deze wet 
betekende veel voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, zo ook voor WSRL.  
Conform artikel 38 lid 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt de 
Functionaris voor gegevensbescherming (FG) rechtstreeks verslag uit aan het hoogst leidinggevende 
niveau van de verwerkingsverantwoordelijke over hoe de organisatie presteert op het gebied van het 
beschermen van persoonsgegevens. Daarmee creëert de FG bewustzijn in de top van de organisatie 
dat het beschermen van persoonsgegevens van belang is bij de rechtmatige uitvoering van al onze 
processen. De FG kijkt terug op het vierde jaar (periode 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022) onder 
de AVG én vooruit naar wat ons nog te doen staat. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Privacy-beleid Waterschap Rivierenland 2022 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het "Privacy-beleid Waterschap Rivierenland 2018"; 
2. "Privacy-beleid Waterschap Rivierenland 2018" in te trekken; 
3. Bijgevoegd "Privacy-beleid Waterschap Rivierenland 2022" vast te stellen. 

Context 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
verordening ziet op de bescherming van de privacy van natuurlijke personen en stelt eisen aan 
organisaties die persoonsgegevens verwerken. Eén van de eisen is dat er een privacy-beleid wordt 
vastgesteld, waarin is beschreven op welke wijze de organisatie invulling geeft aan de betreffende 
eisen. Waterschap Rivierenland heeft op 18 september 2018 het "Privacy-beleid Waterschap 
Rivierenland 2018" vastgesteld en vervolgens bekendgemaakt (Waterschapsblad Waterschap 
Rivierenland 14 november 2018, nr. 11239).  
 
In het privacy beleid 2018 is onder andere aangegeven wat de AVG op het gebied van privacy van 
Waterschap Rivierenland verwachtte. Het is goed gebruik om beleid na verloop van tijd te evalueren 
en waar nodig te actualiseren. Zo kan worden getoetst in hoeverre uitvoering is gegeven aan de in 
het privacy beleid 2018 opgenomen acties. De evaluatie van het "Privacy-beleid Waterschap 
Rivierenland 2018" heeft medio 2021 plaatsgevonden. De resultaten van deze evaluatie zijn in een 
rapportage opgenomen. Deze resultaten zijn verwerkt in een geactualiseerd "Privacy-beleid 
Waterschap Rivierenland 2022". Daarbij is tevens rekening is gehouden met de resultaten van de 
sectorale audit waterschappen op het gebied van privacy en informatieveiligheid die eind 2021/begin 
2022 is uitgevoerd. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Vaststellen Ontwerp-Projectplan Waterwet voor de 

dijkversterking Neder-Betuwe 

Besluit 
1. Vaststellen van het Ontwerp-Projectplan Waterwet en het Milieueffectrapport voor de 

dijkversterking Neder-Betuwe; 
2. Vrijgeven van het Ontwerp-Projectplan Waterwet en het Milieueffectrapport en aanbieden aan 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland voor het doorlopen van een gecoördineerde 
procedure. 

Context 
Waterschap Rivierenland heeft met het Hoogwaterveiligheidsprogramma (HWBP) diverse 
dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de opgave 
om de dijken in 2050 aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen. Het waterschap volgt in haar 
planvorming de MIRT-systematiek, waardoor de dijkversterking een drietal fasen kent: verkenning, 
planuitwerking en realisatie. Het dijktraject Neder-Betuwe (20,2 km) voldoet niet meer aan de 
huidige veiligheidsnormen. Grote delen van de dijk zijn afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping.  
De bestuurders van WSRL is een voorstel gedaan hoe de waterveiligheid verder op orde wordt 
gebracht. De onderliggende ontwerpkeuzes zijn opgesteld conform 'Ontwerpuitgangspunten 
Primaire Waterkeringen' (OPW2019) en voldoen aan de landelijke waterveiligheidsnormering 
inclusief de toepassing van de vastgestelde risicostrategie. Het ontwerp is daarnaast geverifieerd aan 
de OPW2022. 
De Planuitwerkingsfase van dijkversterkingsproject Neder-Betuwe aan de Waal in de gemeente 
Neder-Betuwe is in uitvoering. Op 14 april 2020 heeft het CDH het voorkeursalternatief vastgesteld. 
De volgende stap is vaststelling Ontwerp-Projectplan Waterwet. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

Besluit 
- De ambtelijk contactpersoon de uitwerking van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr) op korte termijn op de agenda van de besturen van de diverse regelingen te 
laten plaatsen; 

- de ambtelijk contactpersoon in afstemming met de gemeenschappelijke regeling een planning per 
regeling op te laten stellen; 

- voor een eenduidige uitwerking van de verschillende regelingen de ambtelijk contactpersoon in 
samenwerking met een vaste financiële en juridisch consulent de uitwerking te laten 
voorbereiden.  

Context 
Met ingang van 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in 
werking. De wetswijziging heeft volgens de Memorie van Toelichting als doel de democratische 
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legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van 
gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij taken die in 
gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd te versterken. De wetswijziging houdt een aantal 
wijzigingen en aanvullingen in op de al bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten. Met de 
wetswijziging krijgt het algemeen bestuur van het waterschap meer mogelijkheden om invloed uit te 
oefenen op de gemeenschappelijke regelingen, waaraan hij deelneemt. Tevens richt de wetswijziging 
zich op het vergroten van participatiemogelijkheden en inspraak van burgers en belanghebbenden bij 
de besluitvorming binnen de gemeenschappelijke regelingen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 21 juni 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. 


