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1 Samenvatting voorstel
Het waterschap Hunze en Aa’s (WHA) heeft op 6 oktober 2016 een verzoek ingediend om opnieuw
toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH). Voorgesteld
wordt voor deze toetreding te stemmen. Tevens wordt voorgesteld in te stemmen met de wijziging
van de tekst van de Gr HWH waarbij waterschap Hunze en Aa’s als deelnemer wordt toegevoegd.
Tegelijkertijd wordt voorgesteld de fusies van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden
en de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas te verwerken en waterschap Drents
Overijsselse Delta en waterschap Limburg als deelnemer in de Gr-tekst te vermelden.

2 Inleiding (voorwoord/aanleiding/probleemstelling)
Het Dagelijks bestuur van WHA heeft op 6 oktober 2016 een verzoek ingediend om opnieuw toe te
treden tot de Gr HWH. Belangrijke overweging daarvoor was dat WHA, na de wijziging van de Gr
HWH, geen producten van HWH meer kan afnemen. Vanuit het gezamenlijk belang van de
waterschappen is het echter noodzakelijk dat alle waterschappen deelnemen aan ICT trajecten
zoals de implementatie van de Omgevingswet en informatieveiligheid. Daarnaast heeft WHA de
ontwikkelingen die HWH doormaakt in het kader van HWH 2.0 met instemming gevolgd en is er
opnieuw vertrouwen ontstaan in de koers en werkwijze van HWH.
In artikel 44 van de Gr HWH is de toetreedprocedure vastgelegd. Over de toetreding wordt door
het Algemeen bestuur Gr HWH bij volstrekte meerderheid besloten.
Stemgerechtigdheid:
Een lid van het Algemeen bestuur Gr HWH kan slechts voor toetreding stemmen, nadat hij hiervoor
de instemming heeft verkregen van het Dagelijks bestuur van zijn waterschap. Het Dagelijks
bestuur van het waterschap kan deze instemming pas verlenen na verkregen toestemming van zijn
algemeen bestuur.

3 Doelstelling
Doel is te komen tot een besluit, binnen de kaders van artikel 44 van de Gr HWH, over het
toetredingsverzoek van WHA tot de Gr HWH en over de wijziging van de Gr HWH (artikel 46 Gr
HWH).
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4 Risico-analyse (juridisch, organisatorisch, economisch, technisch,
sociaal)
Er zijn geen risico’s indien WHA toetreedt tot de Gr HWH. Zowel voor de aan de Gr deelnemende
waterschappen als voor WHA nemen de huidige risico’s af.
Doordat WHA nu weer gaat deelnemen aan de Gr is het mogelijk dat alle waterschappen (al dan
niet op initiatief van de Unie van Waterschappen) collectief een opdracht aan HWH verstrekken.
Tevens wordt het risico dat HWH het percentage werk voor derden overschrijdt, verminderd.
In het Dienstverleningshandvest is in artikel VII.1 bepaald dat opdrachtgevers van een opdracht
besluiten over de toetreding van nieuwe opdrachtgevers tot het betreffende programma, project of
de dienst. Het Dagelijks bestuur Gr HWH moet akkoord geven op basis van een uitvoeringstoets.
Bij toetreding wordt de verdeling van kosten aangepast in die zin dat de (voorschotten en
definitieve) bedragen naar rato opnieuw worden berekend met inachtneming van de
kostenverdeelsleutel en het moment van toetreden. Verder betaalt iedere toetreder naast de
bijdrage uit hoofde van de verdeelsleutel, eenmalig een vast overeengekomen toetredingsbedrag
voor het betreffende programma, project of dienst. Dit bedrag komt, na aftrek van kosten door
HWH, ten goede aan de uitvoering van de betreffende opdracht.
Door het toetreden van WHA zullen de Dienstverleningsovereenkomsten, die de afgelopen jaren
zijn afgesloten, opnieuw moeten worden opgesteld en ondertekend. Omdat de waterschappen Peel
en Maasvallei en Roer en Overmaas per 1 januari 2017 fuseren tot waterschap Limburg, zal ook
deze wijziging worden meegenomen. Ook de fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest
en Wieden tot waterschap Drents Overijsselse Delta per 1 januari 2016 is nog niet verwerkt en
wordt meegenomen. Tevens wordt de gelegenheid gebruikt om enkele aanpassingen in de bijlagen
van de DVO’s door te voeren (o.a. actualiseren Uitvoerend Overleg en de financiële paragraaf).

Financiële analyse/dekking
Op 30 oktober 2013 heeft het Algemeen bestuur van WHA besloten om uit de Gr HWH te treden.
Er is in 2014 een uittreedsom betaald van € 150.000,--. Dit bedrag is opgebouwd uit de waarde
van de producten die Hunze en Aa’s niet meer zou afnemen en de personele kosten van deze
producten, gedurende een periode van 3 jaar. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2014 via de
bestemming van het resultaat uitgekeerd aan de deelnemers Gr HWH op basis van de
Unieverdeelsleutel.
Gedurende de jaren 2014, 2015 en 2016 heeft WHA een aantal producten afgenomen van HWH.
Voor deze producten is een bijdrage betaald inclusief een opslag en btw. Deze bedragen zijn of
worden verwerkt in de begrotingen en jaarrekeningen van de betreffende jaren.
Omdat het WHA gedurende de afgelopen jaren producten is blijven afnemen en daarvoor heeft
betaald, is er geen reden om WHA een toetredingsbedrag te vragen voor toetreding tot
programma’s, projecten of diensten waaraan al wordt deelgenomen.

5 Vervolgprocedure
Na besluitvorming door het Algemeen bestuur Gr HWH wordt de gewijzigde Gemeenschappelijke
regeling bekendgemaakt. De gewijzigde regeling treedt in werking na bekendmaking. Het
waterschap Vallei en Veluwe (HWH is gevestigd in het gebied van Vallei en Veluwe) maakt de
regeling tijdig bekend in alle deelnemende waterschappen door kennisgeving van de inhoud
daarvan in de Staatscourant.
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Het Dagelijks bestuur Gr HWH zorgt voor toezending van de gewijzigde regeling aan alle colleges
van gedeputeerde staten en verzoekt de gewijzigde regeling op te nemen in het provinciaal
register.

6 Conclusie
De interne procedure bij de waterschappen waarbij in- en toestemming wordt gegeven om voor de
toetreding van WHA en wijziging van de Gr te stemmen is doorlopen. Tijdens de vergadering kan
worden gestemd over het voorstel om WHA toe te laten treden tot de Gr HWH en over de wijziging
van de Gr HWH.

7 Gevraagd besluit
Het Algemeen bestuur Gr HWH wordt gevraagd:


te stemmen voor de toetreding van het waterschap Hunze en Aa’s tot de Gr HWH;



in te stemmen met de wijziging van de Gr HWH waarbij waterschap Hunze en Aa’s wordt
toegevoegd als deelnemer;



in te stemmen met de wijziging van de Gr HWH waarbij de waterschappen Groot Salland en
Reest en Wieden en de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas worden
geschrapt en het waterschap Drents Overijsselse Delta en het waterschap Limburg worden
toegevoegd als deelnemer aan de Gr HWH.



in te stemmen met de wijziging van artikel 52 waarin wordt bepaald dat de gewijzigde
regeling in werking treedt op 1 april 2017, onverminderd het bepaalde in artikel 26, derde
lid, van de wet.



in te stemmen met de wijziging van artikel 52 waarin wordt bepaald dat het
dienstverleningsconstruct met bijbehorende financierings- en begrotingssystematiek terug
werkt terug voor het hele kalenderjaar 2017.

8 Besluit
Positief, conform voorstel
Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen
Negatief, niet conform voorstel
Toelichting
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