CONCEPT
Conceptbesluitenlijst openbare vergadering commissie
Waterkeringen & Bestuur en Organisatie van 14 april 2021
De vergadering heeft plaatsgevonden via Zoom en is terug te kijken via
https://www.youtube.com/watch?v=O5axHDtb700&t=2s
Aanwezig via Zoom:
de dames E.H.M. Vanderheijden-Knops, F.P.J. Verheij-Péters en F.M.M.U. Wijnen-Kivit en de heren
A.M. Berger, M.A.T.M. Bouts, M.A.M. Breugelmans, W.J. Bronckers, P.C.M. Freij, J.H. Hanbeukers,
F.M.J. Janssen, H.A.P.P. Lanckohr, A.M. Melskens, F.A. van Montfoort, G.M. Noteborn, G.P. Roelofs,
H.L. Stribos en H.J.W. Verdellen
•
•

de heer P.F.C.W. van der Broeck, voorzitter
de heer B.L.M. van den Berg, secretaris

Tevens aanwezig:
de heer R.L.M. Sleijpen, lid dagelijks bestuur
de heer J.H.G.M. Teeuwen, lid dagelijks bestuur
Afwezig met bericht van verhindering:
de heer E.H.S. Beckers
nr.

onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

1

ALGEMEEN

1.1

Opening, mededelingen en vaststelling agenda

advies / besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
Met de voorliggende agenda wordt ingestemd.
1.2

Spreekrecht toehoorders
Geen gebruik van gemaakt.

1.3A

Concept-besluitenlijst openbare vergadering van de commissie
Waterkeringen & Bestuur en Organisatie van 10 februari 2021

Vastgesteld.

1.3B

Lijst van openstaande vragen en acties uit commissie
Waterkeringen & Bestuur en Organisatie

Lijst opschonen zoals
voorgesteld.
Overigens voor
kennisgeving
aangenomen.
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nr.

onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

2

TER INFORMATIE

2.1

Bestuursinformatiebrief 4e kwartaal 2020 BsGW

advies / besluit

Voor kennisgeving
aangenomen.

De heer Bouts merkt op dat het Ondernemings- en ontwikkelingsplan 2018-2020 moet leiden tot een structurele reductie van de
netto-kosten in de vorm van een taakstellende formatiereductie
van 20 fte, waarmee de investering van dit plan moet worden
gedekt. Spreker vraagt naar de stand van zaken met betrekking
tot deze doelstelling.
Portefeuillehouder de heer Teeuwen zegt toe dat hij erop zal
aandringen om in een volgende kwartaalrapportage van BsGW
aan dit aspect wat meer aandacht te besteden.
2.2

ENSIA verantwoordingsrapportages 2020 Basisregistratie
Grootschalige Topografie en Basisregistratie Ondergrond

Voor kennisgeving
aangenomen.

2.3

Voortgangsrapportages over Q4-2020 voor Programma HWBP en
Dijkversterkingen Maaswerken

Voor kennisgeving
aangenomen.

Door portefeuillehouder de heer Teeuwen wordt een uitgebreide
toelichting gegeven op de actuele stand van zaken.
De dames Wijnen-Kivit en Vanderheijden-Knops spreken hun zorg
uit over het ‘uitdijen’ van projecten gaande de rit in die zin, dat er
van buitenaf allerlei kostenverhogende wensen worden
ingebracht, die eigenlijk niet tot de taakstelling van het
waterschap horen.
Portefeuillehouder de heer Teeuwen deelt hierop mee, dat er zich
tijdens de jarenlange voorbereiding van projecten altijd wel
ontwikkelingen voordoen die tot bijgestelde inzichten kunnen
leiden. Als dergelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot
bijvoorbeeld het combineren van werken, wil het waterschap daar
graag over meedenken als dit het waterschap helpt om de eigen
opgave te realiseren. Een dergelijke opstelling draagt ook vaak bij
aan het vergroten van draagvlak bij de omgeving voor wat het
waterschap aan het doen is.
Het waterschap stelt hier echter wel altijd de voorwaarde
tegenover, dat als andere partijen bij een waterschapsproject
willen aansluiten, er ook geld tegenover moet staan. Als dat niet
het geval is, dan houdt het voor het waterschap op.
De heer Teeuwen spreekt in dit verband dan ook liever over
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onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

advies / besluit

kansen dan over bedreigingen. Er gebeurt niets dat niet past
binnen de plannen en budgetten van het waterschap.
Het AB wordt via de kwartaalrapportages op de hoogte gehouden.
2.4

Vervallen

3

OM ADVIES

3.1

Concept AB-voorstel inzake vaststelling Archiefverordening
Waterschap Limburg 2021

Positief.
Als hamerstuk
agenderen voor het
AB.

3.2

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 20222026 BsGW

Positief.
Als hamerstuk
agenderen voor het
AB.

3.3

Nota verbonden partijen

Positief.
Als hamerstuk
agenderen voor het
AB.

De heer Stribos deelt mee dat er op zich een prima nota voorligt,
maar dat deze niet in alle opzichten voldoet aan de wettelijke
voorschriften. Spreker verwijst in dit verband naar het
Waterschapsbesluit en naar de Regeling Beleidsvoorbereiding en
Verantwoording Waterschappen.
Zo moet er op grond van het Waterschapsbesluit een lijst van
verbonden partijen zijn, terwijl op grond van de Regeling
Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen van elke
verbonden partij in de begroting de rechtsvorm moet worden
vermeld, de vestigingsplaats en het openbaar belang dat door de
verbonden partij wordt behartigd. Ook moet in de begroting het
eigen vermogen van elke verbonden partij aan het begin van het
kalenderjaar worden vermeld, terwijl in de jaarrekening de
wijzigingen tijdens het jaar en het eigen vermogen aan het eind
van het kalenderjaar moeten worden vermeld.
Portefeuillehouder de heer Sleijpen zegt hierop toe, dat de door
de heer Stribos aangehaalde gegevens jaarlijks, uiteraard voor
zover voorhanden, in de begroting c.q. de jaarrekening zullen
worden opgenomen.
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen hieromtrent van de
heer Verdellen zegt portefeuillehouder de heer Sleijpen toe, dat
voor een volgende commissievergadering een overzicht zal
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onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

advies / besluit

worden gemaakt waarin voor alle verbonden partijen van
Waterschap Limburg zal worden aangegeven tot welke van de in
hoofdstuk 5 van de nota aangegeven categorieën zij worden
gerekend en in welk pakket van informatievoorziening aan het
algemeen bestuur zij worden ingedeeld.
3.4

Audit delegatie en mandaat
Naar aanleiding van de discussie hierover wordt afgesproken dat
in het fractievoorzittersoverleg van 21 april 2021 een
procesvoorstel met betrekking tot de voorbereiding van het
spiegelgesprek tussen DB en AB zal worden besproken.

5

OVERIG

5.1

Rondvraag en sluiting

Positief.
Als bespreekstuk
agenderen voor het
AB.

De heer Roelofs heeft kennis genomen van het persbericht over
de voorgenomen uitdieping van de Peelkanalen, hetgeen een
prima zaak is. Spreker stelt de relatie tussen de voorgenomen
uitdieping van de Peelkanalen en de Noordervaart aan de orde,
waarover hij graag een keer een discussie zou willen voeren.
De voorzitter zegt dat deze vraag in de commissie WZW gesteld
moet worden, maar dat deze toch zal worden doorgeleid naar
portefeuillehouder Frenken.
Mevrouw Vanderheijden-Knops constateert dat er de laatste tijd
allerlei ambitieuze plannen worden gelanceerd en vreest dat dit
weer tot lastenstijgingen zal leiden.
Portefeuillehouder de heer Sleijpen deelt hierop mee dat de
financiële kaders zoals vastgelegd in de kadernota en de begroting
leidend zijn.
De heer Freij vraagt of er al geïnventariseerd is wat de
consequenties zijn van de ontwikkelingen die zich bij de provincie
hebben voltrokken, waarop de voorzitter zegt dat de CdK vandaag
een brief naar PS heeft verzonden over de dossiers die door
moeten blijven lopen en voor welke projecten een pas op de
plaats gemaakt moet worden, etc. Spreker zegt toe dat deze brief
vandaag nog ter informatie naar de AB- en de
burgercommissieleden zal worden toegezonden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder
dankzegging voor de geleverde inbreng om 17.53 uur de
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onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

advies / besluit

vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissies Waterkeringen & Bestuur en
Organisatie van
De secretaris,

De voorzitter,

B.L.M. van den Berg

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
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