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Algemene beschouwingen 2015 

Voorzitter, In de vorige bestuursperiode heeft onze fractie er een gewoonte van gemaakt 

algemene beschouwingen te houden in de begrotingsvergadering van ons waterschap. 

Enkele fracties hebben bij dit initiatief aangehaakt. Nu we ons vanaf begin dit jaar in een 

nieuwe samenstelling als algemeen bestuur bevinden willen we dit gebruik voortzetten, 

maar ook verantwoorden waarom we dit doen. Als fractie kunnen we de grote lijnen ten 

aanzien van waterbeheer uitzetten, maar vooral ook vanuit welke achtergrond we dit als 

fractie doen. Beter gezegd op welk fundament we willen staan. Het mag duidelijk zijn, dat 

wij de Bijbel als richtsnoer voor ons handelen hanteren.  

Waterschappen op de kaart. Waterschappen als functionele democratie staan niet alleen 

nationaal, maar inmiddels ook internationaal goed op de kaart. Het OESO-rapport sprak 

hierover heldere taal, maar gaf tegelijk aan, waar nog een wereld te winnen was. Degenen 

voor wie we het doen weten nauwelijks dat we bestaan. Nog minder wat we doen. Vrij 

generaal, maar dat is wel de werkelijkheid. Dus moeten we de boer op. Veel massaler 

uitdragen waar we mee bezig zijn, nog meer de burger bij ons werk betrekken en ons nog 

beter op de kaart zetten. Gelukkig constateren we ook, dat we daarin al slagen hebben 

gemaakt. Het meest in het oog springend gebeurt dat bij de dijkversterkingsprojecten. Ook 

intern wordt er op dit punt een slag gemaakt. Ik prijs daarin het college, maar vooral ook de 

organisatie. Er zullen weinig medewerkers meer zijn, die hier niet over nadenken. 

 

ONZE KERNTAKEN.  

In de waterschapwereld is sprake van golfbewegingen. Letterlijk maar ook figuurlijk. 

Diegenen, die al wat langer meelopen herinnert zich de leus over de brede blik, begin deze 

eeuw. Waterschappen moesten open staan voor hun omgeving, maar ook meer taken gaan 

uitvoeren. Dat openstaan voor de omgeving hebben we gelukkig vast kunnen houden, maar 

het takenpakket hebben we in algemene zin terug kunnen brengen tot onze kerntaken. Ik 

hoef ze hier niet te benoemen. Ieder wordt geacht ze te weten. De provincie wil deze lijn 

nog wel eens doorkruisen. We noemen slechts het vaarwegen- en grondwaterbeheer. We 

zitten ermee opgescheept, maar wat ons betreft raken we het zo gauw mogelijk weer kwijt. 

Het afvalwaterinzameling en –zuivering is een kerntaak waar een afname van de kosten is 

beoogd. Het realiseren van kostenbesparingen van structureel € 380 miljoen op de jaarlijkse kosten 

in 2020 (minder meer).  Hoe ver staat het hoogheemraadschap hiermee? 
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SAMENWERKING 

Als college kijkt u uit naar constructieve samenwerking. U vindt mijn fractie hierbij aan uw 

zijde, zoals u dat eigenlijk altijd al van ons gewend was. Constructief en consistent, dat zijn 

de basisbegrippen in het openbaar bestuur van onze partijen, waarbij we wel kritisch kijken 

naar alle voorgelegde voorstellen. Ons verkiezingsprogramma is daarbij leidend en daar 

kunnen en mogen wij op aangesproken worden.  

Ook de onderlinge samenwerking in het algemeen bestuur staan wij voor. Essentieel 

daarvoor is respectvol met elkaar omgaan en werken aan goede persoonlijke verhoudingen. 

Daarbij hoeven we de zakelijke verschillen niet onbenoemd te laten, maar schudden we na 

afloop van de vergadering elkaar weer de hand. Bij samenwerking buiten bestuur en 

organisatie stellen we ons actief op en zoeken de meerwaarde, zowel voor ons eigen werk, 

als voor het werk van medeoverheden. Diezelfde intentie dient er te zijn in de samenwerking 

met maatschappelijke organisaties en beroepsgroepen. Onze waardering voor college en 

organisatie, die ook hierin zich actief opstelt. We zien verder de samenwerking tussen de ons 

omringende waterschappen duidelijker gestalte krijgen. Leidend daarbij zijn de financiële 

voordelen. 

 

WATERBEHEERPLAN 

Intern zijn we bezig aan de afronding van het Waterbeheerplan 2016-2021. Daarbij is tot op 

heden onze omgeving actief betrokken geweest. Voor zover ik heb na kunnen gaan is deze 

wijze van totstandkoming wel een andere geweest, dan het vorige plan. Tijden veranderen 

en wij met hen. Ik heb de stellige verwachting, dat het draagvlak zeker niet minder is. Een 

heikel punt is wel, dat de financiële vertaling daarin ontbreekt. Hoe je het ook wendt of 

keert, het gaat altijd over de pecunia. Anderzijds is het ook lastig om meer dan een jaar 

vooruit te kijken, laat staan zes jaar. De economische vooruitzichten zijn iets rooskleuriger 

dan de afgelopen jaren. Uw college zou er toch wel goed aan doen in grote lijnen het 

financiële plaatje te schetsen, dan komen ook de keuzen scherper in beeld.  

 

FINANCIËN 

Voorzitter, Nu we het toch over financiën hebben het volgende. Mijn fractie is voorstander 

van een tariefstijging met niet meer dan het inflatiecijfer. Daar voldoet de programma- 

begroting in niet aan. Inflatiecijfer van 1,1 procent en een tariefstijging van 2,5 procent, dus 

meer dan het dubbele. Kunnen wij dat uitleggen. Voor een groot deel wel. Zie alleen al de 

opgelegde taak en bijbehorend financieel plaatje in ons dijkversterkings- programma, 

waarbij we 10 procent zelf moeten ophoesten met een deel van de 40 procentsolidariteits- 

heffing. Nationale veiligheid, dus ook nationale waterveiligheid, is een rijkstaak die ons via 

het Bestuursakkoord Water door de strot is geduwd. En wij mogen het weer uitleggen aan 

de burger. De tweede opgelegde taak komt voort uit de KRW. Op vele beleidsterreinen 

speelt deze richtlijn een manifeste rol en dus niet minder in de financiën.  
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Dat uw college in deze worsteling ook het kwijtscheldingsbeleid tegen het licht wil houden 

kunnen wij billijken. Blijft voor ons wel essentieel, dat we de echte armen ontzien. Dat zien 

we als een Bijbelse opdracht, maar ik weet dat anderen, uit andere motieven, hetzelfde 

voorstaan. We zullen het woord minder draagkrachtigen maar even niet gebruiken. We zijn 

benieuwd waar het college mee komt. 

Rest ons nog uw college, medebestuursleden en medewerkers Gods zegen toe te wensen 

zowel in werk- als privésituatie. 

 

November 2015 


