
 

  

 
 

  

 

COMMISSIEDEBAT FINANCIËN DECENTRALE OVERHEDEN EN VERSTERKING  
LOKAAL BESTUUR 7 APRIL   

 
 

Op 7 april staan op de agenda van het commis-

siedebat Financiën decentrale overheden en ver-

sterking lokaal bestuur een aantal voor de water-

schappen relevante agendapunten. Wij geven u 

graag een paar aandachtspunten mee.  

 

Bouwstenen beleidskader decentraal bestuur 

De Unie van Waterschappen is blij met de rap-

porten ‘Naar nieuwe vormen van decentraal be-

stuur’ en de verkenning van onderzoeksbureau 

B&A Groep over taaktoedeling aan het decen-

traal bestuur. Wij onderschrijven de strekking en 

aanbevelingen en de positionering van het wa-

terschap daarin.  

 

Bij de beoogde uitbreiding van het gemeente-

lijke en provinciale belastinggebied met een in-

gezetenenheffing suggereert Elzinga in prak-

tisch opzicht een combinatie met die van de 

waterschappen. De Unie biedt haar ervaring 

met een ingezetenenheffing graag aan.  

Modernisering verlof- en vervangingsregeling 

voor gemeenteraadsleden 

De waterschappen sluiten graag aan bij de toe-

komstige regeling voor provincies en gemeenten. 

De verruiming van de verlofmogelijkheden kan 

bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het ambt. 

 

Versterking positie decentrale volksvertegen-

woordigingen 

We constateren dat in de brief over de verster-

king van de positie van decentrale volksvertegen-

woordigers de waterschappen ontbreken. Amb-

telijk hebben we herhaaldelijk aangedrongen om 

ook voor volksvertegenwoordigers van water-

schappen meer te doen aan: 

1. Toerusting, scholing en adequate ondersteu-

ning van volksvertegenwoordigers; 

2. Aandacht voor goede informatievoorziening en 

democratische controle op regionale samenwer-

kingsverbanden; 

3. Een gezonde bestuurscultuur op basis van ver-

trouwen en goed onderling samenspel tussen de 

verschillende bestuursorganen. 

 

Kan de minister de waterschappen betrekken 

bij deze activiteiten?  

Toezegging gesprek vergoedingen 

Er is inmiddels ook met de Unie van Waterschap-

pen gesproken over verhoging van de vergoedin-

gen van Algemeen Bestuursleden. Het inmiddels 

ingestelde Adviescollege rechtspositie politieke 

ambtsdragers zal, met het oog op de water-

schapsverkiezingen in 2023, hierover als eerste 

advies uitbrengen. Met duidelijkheid over de ver-

goedingen wordt het voor potentiële kandidaten 

makkelijker om zich kandidaat te stellen.    
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Kan de minister garanderen dat er een tijdig 

advies ligt over de vergoedingen voor AB-le-

den?  

ROB-advies Goede ondersteuning, sterke de-

mocratie 

De Unie van Waterschappen heeft een bijdrage 

geleverd aan dit advies en sluit zich aan bij de ge-

dachte uit het advies dat een goede ondersteu-

ning van de volksvertegenwoordiging in het be-

lang is van het goed functioneren van de decen-

trale volksvertegenwoordigingen. Op die manier 

draagt het bij aan een goed decentraal (open-

baar) bestuur. 

De waterschappen vinden dat de ondersteuning 

van het Algemeen Bestuur beter en structureel 

geregeld moet worden. Bijvoorbeeld met be-

stuursondersteuning.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MEER INFORMATIE: 
Tessa Maas  

06 51 38 24 90, tmaas@uvw.nl 
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