Gemeente jļi Bergen op Zoom

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

Samenwerkingsoverenkomst
Waterkring West 2018-2022

Ons kenmerk

U18-002542

Datum

Beh. door

J.C. Verbruggen

Doorkiesnr.

Afdeling

Realisatie 8 Beheer, Team Beheer S Advies

Bijlage(n)

2 1 FEB. 2018
0164 - 277425

Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,

Inleiding
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (24 mei 2011) is de nadrukkelijke politieke wens tot kostenvermindering,
kwaliteitsverbetering en de vermindering van kwetsbaarheid opgenomen t.a.v, het waterbeheer, De uitvoering van het
Nationaal Bestuursakkoord Water is niet vrijblijvend. Om tot goede afstemming van taken en bevoegdheden te komen
met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer werken Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten
Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht samen in een netwerkorganisatie
‘Waterkring West’ genaamd.

Doel
Het doel van deze brief is u te informeren over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor Waterkring West. Op 1
maart loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst af. In het bestuurlijk overleg van 27 maart 2017 is door de
genoemde partners de wens uitgesproken de samenwerking voort te zetten. Bovendien hebben beide waterbedrijven,
Brabant Water en Evides, zich uitgesproken te willen aansluiten bij het samenwerkingsverband Waterkring West.
Formeel zal deze samenwerking vastgelegd worden in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die op 1 maart 2018 in
werking treedt en zal eindigen op 1 januari 2022.

Informatie
Waterbedrijven, gemeenten en waterschappen staan voor serieuze opgaven ter verbetering van het beheer van de
waterketen, gevormd door waterwinning- en zuivering, riolering en afvalwaterzuivering. Door slim samen te werken zijn er
door waterbedrijven, gemeenten en waterschappen structureel en substantieel voordelen te behalen in het beheer en
onderhoud van de waterketen. De samenwerking gaat uit van het bundelen van kennis en capaciteit, het verder
professionaliseren en - waar doelmatig - het gezamenlijk uitvoeren van de beheertaken.
De partners willen doelmatige samenwerking in het waterbeheer bevorderen met als oogmerk zowel het verhogen van de
kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, alsook vermindering van de kwetsbaarheid bij de partners. Dit
tegen de maatschappelijk laagste kosten, waarmee de samenwerking tevens een besparingsopgave kent (minder
meerkosten).
Verwacht wordt dat nog in 2018 door het Rijk een nieuw Nationaal Bestuursakkoord Water zal worden vastgesteld. De
nieuwe samenwerkingsovereenkomst biedt ruimte om binnen het samenwerkingsverband doelen dan eventueel aan te
passen en dit door te vertalen naar het programmaplan.
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De samenwerkingsovereenkomst geeft invulling aan de opzet van een niet vrijblijvende netwerkorganisatie van partners
en vormt de basis voor de aanpak van de doelmatigheidsopgave in deze regio. Binnen de netwerkorganisatie geldt een
programmatische aanpak, inclusief bijbehorende structuur, organisatie en coördinatie.
De samenwerkingsovereenkomst Waterkring West heeft geen invloed op de huidige structuur en organisatie van de
afzonderlijke partners. Er is geen sprake van overdracht van wettelijke taken of verantwoordelijkheden.
De werkwijze binnen de samenwerking Waterkring West is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn
een Bestuurlijk Overleg (met een voor de dagelijkse sturing gemandateerd Bestuurlijk Duo), een Management Overleg
en een Programmacoördinator te onderscheiden die zorgdragen voor de uitvoering van het gezamenlijke
meerjarenprogramma. Het Programmaplan Waterkring West maakt integraal onderdeel uit van de
samenwerkingsovereenkomst.
De samenwerkingsovereenkomst is ter goedkeuring aan de afzonderlijke colleges en alle partners ter instemming
voorgelegd.
Behaalde resultaten
Vanaf 2012 is binnen Waterkring West aan gezamenlijke projecten gewerkt en is hierin resultaat behaald. Eén van deze
(afgeronde) projecten is het Waterloket, een digitaal document dat gemeenten kunnen gebruiken op de eigen website om
inwoners te informeren over water gerelateerde zaken. Dit document is inmiddels door diverse andere werkeenheden in
het land overgenomen.
Een tweede succesvol project binnen Waterkring West is Digitale Informatie Verwerking (DIV). Door dit project kunnen
gegevens over riolering uniform vastgelegd worden. Dit zorgt er voor dat gemeenten deze makkelijker kunnen delen en
gezamenlijk beheren. Het eerste resultaat van deze projectgroep was voor RIONED, het landelijk kenniscentrum op het
gebied van riolering, zo interessant dat dit is geïmplementeerd in het landelijk Gegevens Woordenboek Stedelijk Water.
Een derde resultaat is het gezamenlijke Afvalwaterplan. Hiermee kwam het beleid van de 6 gemeenten en het
waterschap bij elkaar. Een belangrijke stap in de vorming van gezamenlijke beleidsuitgangspunten voor Waterkring West
is daarmee gezet. In het plan wordt onder andere ingegaan op de assets en prestaties in de afvalwaterketen in
Waterkring West, de gezamenlijke opgaven en ambities en de maatregelen en de kosten(verdeling) hiervan.

Ondertekening
Op donderdag 22 februari 2018 is een bijeenkomst belegd voor een gezamenlijke ondertekening van de vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst Waterkring West.

Met vriendelijke groet,
Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.

