Workshop bestuurlijke keuzes

Tijd: 60 minuten
Doel van de workshop:
1. Bewustwording: op welke onderwerpen heb ik als waterschap een keuze
en voor wie is die keuze?
2. Leren en ervaren: welke keuzes leg ik mijn bestuur voor?
Werkvorm: discussieren over stellingen, vragen/keuzes ophalen en
verfijnen (min specs)
Korte beschrijving: Bij het opstellen van de waterschapsverordening zijn
er veel keuzes te maken. Niet alleen keuzes op proces, maar ook op
inhoud. Met deze workshop krijg je als team meer inzicht in de
onderwerpen/vraagstukken waarover je een keus moet maken. Hierin kun je
ook bespreken wat de rol is van het bestuur bij deze keuzes.
Voorbereiding:
• Zorg dat de stellingen/vragen zijn voorbereid.
• Zorg voor een wand of tafel met een groot vel.
• Zorg voor post-its en pennen.
Stappen:
3. (5 min) Geef een korte introductie van het doel van de workshop.
Jullie gaan met elkaar in gesprek over vraagstukken die (ook) voor
jullie bestuur relevant zijn. Dit doen we door te reageren op
stellingen.
4. (30 min) Laat (indien nodig in meerdere groepen - min. 6/max. 8
personen) reageren op stelling door plaats te nemen op een lijn
(ene uiterste is bijv. eens met de stelling, andere uiterste
oneens).
5. (15 min) Bespreek de uitkomsten:
1. Op welke thema’s/onderwerpen willen we ons bestuur een keus
laten maken?
2. Wat is het ambtelijk advies in die keus?
3. Etc.
6. Leg vast/ schrijf mee!
Afronding.

De stellingen die gebruikt kunnen worden:
-

•
•
•
•

[Waterschap] past structureel ‘ja, mits’ principe toe.
[Waterschap] stelt belang van maatschappelijke opgaven centraal voor
de organisatie (o.a. biodiversiteit, bodemdaling, hitte, natuur,
wateropvang, etc.).
[Waterschap] kiest als voorkeursrol <regulerend, resultaatgericht,
samenwerkend, responsief>.
Per organisatorische en maatschappelijke opgave kiest [waterschap]
een voorkeursrol. Dit betekent reguleren in waterschapsverordening,
resultaatgericht in projectplan, samenwerkend een bijdrage aan
omgevingsverordening en/of responsief niks regelen en juist
subsidies?
[Waterschap] kiest voor robuuste normen voor het hele gebied, met
vervolgens vergunning/maatwerk in specifieke situaties. (Of juist
geoptimaliseerde norm voor specifieke gebieden met weinig marges.)
[Waterschap] kiest voor veel klantcontact en vrije regels met
maatwerk (of financieel doelmatig met zoveel mogelijk standaardisatie
en digitale afwikkeling).
[Waterschap] kiest voor meer toestaan in zorgplicht met meer toezicht
en handhaving (of meer reguleren met meer vergunningverlening).
[Waterschap] kiest voor variant 1 (2 of 3) ten behoeve van
implementatie van de waterschapsverordening.
[Waterschap] kiest voor weinig bestuurlijke keuzes met vrijheid van
invulling door ambtenaar.
[Waterschap] ontwikkelt een watervisie van waaruit de
waterschapsverordening bestaansrecht ontleent (of laat
waterschapsverordenng meer op zichzelf staan).
Waterschapsverordening is gericht op het faciliteren van de fysieke
leefomgeving (of waterschapsverordening is gericht op de taken van
het waterschap).
[Waterschap] werkt zoveel mogelijk samen met andere waterschappen en
overheden.
[Waterschap] maakt gebruik van de overgangsregeling.
Maatschappelijke opgaven, zoals bodemdaling, biodiversiteit,
bodemdaling, hitte, etc., staan voor Hollandse Delta centraal
Klantcontact is voor Hollandse Delta een leidend principe
Hollandse Delta weet welke variant wordt toegepast binnen de
waterschapsverordening
Maximaal gebruik wordt gemaakt van de overgangsregeling

