ALGEMEEN BESTUUR
Vergadering d.d.:
Betreft:

26 augustus 2020
Informerend
Portefeuillehouder: Middel
Route:
DB-AB

Agendapunt:
Programma:

14
4. Water en maatschappij

Onderwerp
Informatievoorziening algemeen bestuur.
Bijlagen
Geen.
Kennisnemen van
Het optimaliseren van de informatievoorziening voor het algemeen bestuur via drie sporen:
1. Het verstrekken van een waterschaps-emailadres aan onze bestuurders en de vermelding
daarvan op de website van Noorderzijlvest.
2. Uitbreiding van de informatievoorziening en inrichting daarvan zoveel mogelijk op één plek
(via vergaderapplicatie).
3. Het creëren van een beveiligde (digitale) omgeving waar ook eventueel vertrouwelijke
stukken (die nu ter inzage zijn op kantoor) beschikbaar kunnen worden gesteld voor het
algemeen bestuur.
Inleiding
Dit voorstel is oriënterend besproken in het fractievoorzittersoverleg van 19 mei 2020.
In verband met de maatregelen rondom het corona virus en de noodzaak om digitaal te kunnen
vergaderen zijn vooruitlopend op de behandeling van dit voorstel reeds enkele zaken in gang gezet!
Ad 1.
In het fractievoorzittersoverleg van 21 januari jl. is door één van de bestuursleden gevraagd naar de
mogelijkheid van een emailadres (account) van het waterschap. Via zo’n emailadres kan met een
laptop/tablet o.a. via ‘govroam’ (Wifi netwerk voor aangesloten overheden) buitenshuis bij andere
overheden gemakkelijk een online en beveiligde verbinding worden gemaakt.
In het bestuursakkoord is aangegeven dat de bestuurders meer zichtbaar willen zijn voor de
omgeving. Tot nu toe staan de bestuursleden enkel met vermelding van de partij (of benoemende
organisatie) en met hun naam op de website. Er worden geen privé emailadressen van bestuursleden
vermeld.
Een waterschaps-emailadres biedt een professionelere uitstraling. De bestuurders zijn daarmee als
ambassadeurs van het waterschap meer zichtbaar en benaderbaar voor de omgeving. Dit is ook in
lijn met hoe de meeste waterschappen omgaan met deze gegevens.
Tot slot biedt een waterschaps-emailadres het voordeel dat het is gekoppeld aan een account
waarmee ook digitaal kan worden vergaderd. In het licht van alle maatregelen rondom het corona
virus een belangrijk gegeven.
Ad 2.
Via het fractievoorzittersoverleg is op 19 mei jl. in oriënterende zin de informatiebehoefte gepeild. Er
is geconstateerd dat er weliswaar een wekelijkse nieuwsbrief is die per email wordt verzonden
(weeknieuws), maar ook dat er op dit moment geen ‘eigen’ informatieplatform is ingericht voor
bijvoorbeeld brieven, uitnodigingen, schriftelijke beantwoording van vragen, nieuwsbrieven en
circulaires, besluitenlijsten DB etc.

Binnen de vergaderapplicatie (iBabs) is het mogelijk om voor de hiervoor genoemde onderwerpen
een plek te creëren. De meeste zaken zijn daarmee voor het bestuur op een gebruiksvriendelijke
manier op één plek onder handbereik.
Ad 3.
Recent heeft één van de fracties uit het algemeen bestuur het dagelijks bestuur verzocht om alle
stukken te ontvangen die te maken hebben met een bepaald bezwaarschrift. In de beantwoording
heeft het dagelijks bestuur toegezegd met een notitie te komen over de wettelijke voorschriften
inzake openbaarheid en vertrouwelijkheid (deze notitie is separaat geagendeerd voor de vergadering
van 1 juli).
Daarnaast zou worden onderzocht of dergelijke (vertrouwelijke) stukken beschikbaar kunnen worden
gesteld binnen een digitale beveiligde omgeving in plaats van terinzagelegging op het
waterschapshuis.
Kernboodschap
Het algemeen bestuur wil zichtbaar en herkenbaar zijn richting de samenleving en zoekt nieuwe
mogelijkheden om de eigen werkwijze en de samenwerking tussen dagelijks en algemeen bestuur te
optimaliseren. Dit voorstel schetst een drietal sporen waarlangs de informatievoorziening voor het
algemeen bestuur kan worden geoptimaliseerd.
Vervolg
De volgende stappen zijn of worden ondernomen:
• Het verstrekken van een waterschaps-emailadres (en account) voor alle bestuurders is
onderzocht en kan worden gerealiseerd (is in gang gezet).
• De emailadressen worden in mei aangemaakt en geïnstalleerd op de laptops/tablets door de
bestuursleden zelf (indien nodig wordt ondersteuning verleend).
• Na behandeling van dit voorstel in de AB vergadering van 1 juli worden de waterschapsemailadressen gepubliceerd op de website van Noorderzijlvest. Ook is er een ‘griffie’emailadres aangemaakt. Zodoende is er voor het AB één emailadres voor alle vragen aan de
organisatie en voor verzending van informatie naar het algemeen bestuur.
• De email accounts worden gekoppeld met het vergadersysteem (iBabs).
• In het vergadersysteem worden diverse zaken toegevoegd. Onderwerpen als ingekomen
stukken, nieuwsbrieven, schriftelijke beantwoording van vragen etc. krijgen daarin een plek.
• In de vergaderapplicatie wordt het mogelijk gemaakt om eventueel (en met extra beveiliging)
vertrouwelijke stukken te plaatsen voor bestuursleden.
• Op dit moment worden alle reis- en onkostendeclaraties door de bestuurders op papier
aangeleverd. We onderzoeken hoe we dit op korte termijn digitaal kunnen doen.
• De mogelijkheden (en behoefte) van verdere interactie/samenwerking op genoemde en
andere punten wordt in de loop dit jaar onderzocht in samenspraak met de
fractievoorzitters.
De kosten voor het inrichten van de emailadressen/accounts voor bestuurders zijn relatief beperkt.
De jaarlijkse kosten hebben met name betrekking op de aanschaf van extra licenties en betreft een
bedrag van circa € 5.000,-- per jaar inclusief BTW.
Deze kosten worden gedekt uit de huidige exploitatiebegroting en worden meegenomen bij het
opstellen van de begroting 2021. De uitbreiding van het gebruik van de vergaderapplicatie iBabs
brengt geen extra kosten met zich mee.

