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Geachte leden, 

 

 

 

Op 27 januari heeft de commissie Toekomstbestendige vereniging (commissie De Ridder) haar advies aan-

geboden aan het Uniebestuur. In deze brief leest u hoe het Uniebestuur het gesprek over dit advies bin-

nen de vereniging wil vormgeven en tot besluitvorming daarover wil komen. Het advies van de commissie 

De Ridder treft u als bijlage bij deze brief aan. 

 

Het Uniebestuur heeft met waardering kennis genomen van het advies van de commissie. Het advies sluit 

naar het eerste oordeel van het Uniebestuur goed aan bij de wens om een levendige vereniging te zijn, 

waarin meer (gekozen) dagelijks bestuurders actief participeren en waarop algemeen bestuursleden meer 

zicht hebben en betrokken zijn.  

 

Het Uniebestuur waardeert het dat de commissie zowel Uniebestuur als vereniging een spiegel voorhoudt 

en concrete aanbevelingen doet van zaken die anders of beter kunnen met betrekking tot de beleidsvor-

ming, bestuursvorming en besluitvorming. Zo stelt de commissie wat betreft beleidsvorming voor om voor 

thema’s die commissieoverstijgend zijn en vragen om een gezamenlijke visie of strategie van de water-

schappen te gaan werken met zogeheten focusgroepen. Het Uniebestuur vindt dit een waardevol idee. 

Net als het met enige regelmaat maken van een Omgevingsscan. Wij horen graag of u die mening gedeeld 

wordt. 

 

Andere adviezen leveren een aantal vragen op waarover het Uniebestuur graag met de vereniging het ge-

sprek aan gaat. Hoe geven we bijvoorbeeld het gesprek over internationale zaken of digitalisering goed 

vorm? Hoe gaan de ledenvergaderingen er uitzien? En hoe zorgen we er voor dat besluitvorming in com-

missievergaderingen voldoende aan de voorkant wordt afgestemd en aan de achterkant opvolging krijgt? 

Over deze en andere vraagstukken gaat het Uniebestuur graag met u in gesprek. Dat willen we als volgt 

doen. 
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Het advies van commissie De Ridder wordt in de komende commissieronde (februari/maart) breed in de 

vereniging gedeeld en besproken. Alle commissies worden gevraagd vanuit die betreffende commissie te 

reflecteren op het advies en de daarin gedane aanbevelingen. Daarnaast worden in de komende weken    

3 online bijeenkomsten georganiseerd, waarin een ieder (en nadrukkelijk ook algemeen bestuursleden) 

wordt uitgenodigd inbreng te leveren. Meer informatie over deze online bijeenkomsten volgt zo spoedig 

mogelijk. 

 

Op basis van het advies van de commissie De Ridder en de oogst van de bespreking in de vereniging 

wordt vervolgens gebundeld en geagendeerd voor het Uniebestuur. Het Uniebestuur zal voorstellen doen 

aan de Ledenvergadering. De Ledenvergadering van 31 maart zal daar waarschijnlijk te vroeg voor komen 

en de daarop volgende Ledenvergadering staat gepland voor 16 juni. Het Uniebestuur overweegt daarom 

een extra Ledenvergadering in april/mei plannen voor besluitvorming over de aanbevelingen van de com-

missie De Ridder. 

 

Besluitvorming voor de waterschapsverkiezingen zal daarmee niet helemaal lukken. Het Uniebestuur 

hecht er aan het advies breed in de vereniging te bespreken en dat kost tijd. Via het geschetste proces 

denkt het Uniebestuur recht te doen aan het breed palet aan meningen binnen de vereniging en tegelijk 

ruim voor de zomer tot besluitvorming te komen, zodat bij de coalitiebesprekingen voor nieuwe dagelijks 

besturen duidelijk is of en hoe de structuur van de Unie wijzigt. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 

 

 

 

  

 


