Beantwoording verzoek fractie Betaalbaar Water
Van:

Dagelijks Bestuur

d.d.:

28-08-2018

[CONCEPT]

Onderwerp: verzoek van Peter van Mombergen namens de fractie Betaalbaar Water inzake het
reglement van orde en spreekrecht (brief binnengekomen op 27 juli 2018 is in zijn geheel als bijlage
bijgevoegd).

Vraag /verzoek 1
De inspreekster had dus op 11 juni 2018 haar inspraakreactie onmiddellijk voorafgaand aan de
behandeling van het desbetreffende onderwerp kunnen geven. Dat zou onzes inziens ook het
meest praktisch zijn geweest. Dit is nu niet gebeurd.
Voorts had de inspreekster een korte reactie kunnen geven naar aanleiding van de
beraadslagingen in het Algemeen Bestuur. Deze mogelijkheid is haar door de voorzitter ontnomen.
Zo nu blijkt ten onrechte.
Geconstateerd moet dus worden dat in de Algemeen Bestuursvergadering van 11 juli 2018 is
gehandeld aan de hand van een niet meer geldend reglement van orde. Het gevolg hiervan is
geweest dat een inspreekster onvoldoende van de haar toekomende rechten gebruik heeft
kunnen maken. De fractie van Betaalbaar Water betreurt deze gang van zaken. Het is van belang
dat wordt voorkomen, dat een dergelijke gebeurtenis zich in de toekomst zou kunnen herhalen.
Gelet hierop verzoekt de fractie van Betaalbaar Water het Dagelijks Bestuur, in het bijzonder de
voorzitter, het volgende:
1. insprekers in het vervolg te wijzen op het bepaalde in artikel 10 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest,
zoals vastgesteld op 2 november 2016, alsmede erop toe te zien dat met inachtneming
van deze bepaling wordt gehandeld;
Voorts zouden verontschuldigingen aan de benadeelde inspreekster onzes inziens gepast zijn.
Antwoord 1
Voorafgaand aan de vergadering van het AB op 11 juli is door de portefeuillehouder (de heer
Douwe Hollenga) contact opgenomen met inspreekster. De afspraak is gemaakt dat zij het
onderwerp waarover zij het woord wilde voeren als brief zou mailen naar het waterschap. Dit is
ook gebeurd en de brief van inspreekster is geagendeerd voor de AB vergadering en voorzien van
een reactie door het Dagelijks Bestuur.
De voorzitter heeft in dit geval - vanuit praktisch oogpunt – ervoor gekozen de volgorde van de
agenda aan te houden, gezien het feit dat punt 5.2 reeds meteen na de besluitenlijst en de
schriftelijke beantwoording van een vraag stond geagendeerd.
Het DB is van mening dat gepaste zorgvuldigheid in acht is genomen door:
- ervoor te zorgen dat de inspraakreactie voorafgaand aan de vergadering schriftelijk en
tijdig voor het AB kenbaar was
- de inspraakreactie voorafgaand aan de behandeling in het AB nog van een schriftelijke
reactie namens het DB te voorzien

-

inspreekster de gelegenheid te geven over het onderwerp ter vergadering het woord te
voeren en voor zover nodig nog nader toe te lichten
de mogelijkheid te bieden tot het stellen van vragen door AB leden aan zowel inspreekster
als aan het DB
dat alle vragen van het AB (aan het DB) bij monde van de portefeuillehouder zijn
beantwoord.

De voorzitter is belast met het leiden van de vergadering en draagt in algemene zin zorg voor het
ordentelijk verloop daarvan. De voorzitter zal in volgende/voorkomende gevallen - indien gewenst
- insprekers bij de afronding de gelegenheid geven tot een korte reactie op het besprokene
(zonder dat daarmee een discussie tussen AB en insprekers wordt geëntameerd). Mede ter
voorkoming van dat laatste heeft de voorzitter de behandeling ter vergadering afgesloten.
Feitelijk beschouwd is inderdaad op één onderdeel niet strikt naar de letter van het reglement van
orde gehandeld. Het enkele feit dat inspreekster geen korte reactie meer heeft kunnen geven op
de beraadslagingen, maakt echter niet dat naar het oordeel van het DB - gelet op de uitvoerige en
zorgvuldige voorbereiding en behandeling ter vergadering - inspreekster onvoldoende van haar
rechten gebruik heeft kunnen maken.

Vraag /verzoek 2
Gelet hierop verzoekt de fractie van Betaalbaar Water het Dagelijks Bestuur, in het bijzonder de
voorzitter, het volgende:
2. er zo spoedig mogelijk voor zorg te dragen dat deze regelgeving duidelijk wordt verwoord
op de website van Waterschap Noorderzijlvest;
Antwoord 2
Het Reglement van orde is samen met de regelingen inzake integriteit, het overzicht van
nevenfuncties, audioverslagen etc. op één pagina beschikbaar op de website onder het kopje
bestuur.
Overigens is voor de AB leden het reglement van orde ook altijd in iBabs te raadplegen zodat ook
ter vergadering het reglement erop kan worden nageslagen mocht daar aanleiding voor zijn.
Vraag /verzoek 3
Gelet hierop verzoekt de fractie van Betaalbaar Water het Dagelijks Bestuur, in het bijzonder de
voorzitter, het volgende:
3. er zo spoedig mogelijk voor zorg te dragen dat de juiste (actuele) versie van het voormelde
reglement van orde op de website decentrale.regelgeving.overheid.nl wordt gepubliceerd.
Antwoord 3
Het gewijzigde Reglement van Orde is door het Algemeen Bestuur op 2 november 2016
vastgesteld en is één dag na de vaststelling in werking getreden. Daarnaast is het Reglement op
30 november 2016 zoals het hoort op overheid.nl gepubliceerd (officiële bekendmakingen, in het
Waterschapsblad) en is via die route te raadplegen.
Wij hebben echter met u geconstateerd dat er inderdaad een Reglement uit 2015 via
decentrale.regelgeving.overheid.nl te raadplegen is geweest. Uw opmerking is terecht. Deze versie
uit 2015 is abusievelijk online terecht gekomen, dit is niet de bedoeling geweest. De oorzaak
daarvan is niet meer exact te achterhalen. Dit is rechtgezet, er wordt nu ook via decentrale.
regelgeving.overheid.nl verwezen naar het correcte Reglement van november 2016.

