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Geacht college van B&W, geachte gemeenteraad, 

In onze Verenigde Vergadering van 28 juni j l . is gesproken over bijgaand 
voorstel 'Toekomstvisie SVHW' (bijlage 2) ter invulling van een eerder unaniem 
aangenomen motie van 22 maart 2012 inzake 'Toekomstbestendigheid SVHW' 
(bijlage 1). Kortheidshalve verwijzen wij u naar bijgaande stukken. 

In de Verenigde Vergadering van 28 juni j l . is unaniem de volgende conclusie 
geformuleerd: 

Oprichting van en deelname aan SVHW is een goede beslissing geweest. 
Er is zorg over de toekomstbestendigheid op de punten directie, 
management en uitbreidingstrategie. Deze zorg wordt niet door alle 
deelnemers in SVHW in gelijke mate gevoeld. 
Gelet op deze zorg wordt voorgesteld om aansluitend aan de afronding van 
het aangekondigde externe onderzoek, in samenspraak met de andere 
deelnemers met prioriteit in te zetten op versterking van directie en 
management. 
In te zetten op kwaliteitsverbetering op alle niveaus, met name de 
dienstverlening. 
Ruimte te geven voor gecontroleerde groei. 
Het waterschap dient helder te maken naar de deelnemende gemeenten dat 
zij sterk blijft hechten aan een goede samenwerking, met respect voor 
ieders belang en positie. 
Helder maken dat het waterschap nadrukkelijk kiest voor voortzetting van 
de deelname in SVHW, in combinatie met het daadkrachtig en gezamenlijk 
inzetten van bovenstaande acties in het belang van een toekomstbestendig 
SVHW. 

In de Verenigde Vergadering is tevens besloten uw college en raad hiervan op 
de hoogte te stellen. 

Hoogachtend, 
Dijkgraaf en heemraden, 
de secretaris-directe ur 

^ r s . A.A. van Vliet 

de dijkgraa 

ing. J.M. uk 
Handelsweg 100 
2988 DC Ridderkerk 

Postadres Postbus 4103 

2980 CC Ridderkerk 

telefoon 088 974 30 00 
088 974 30 01 

internet www.wshd.nl 
info@wshd.nl 



Motie inzake toekomstbestendigheid SVHW B1201098 

Aan de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta 
in vergadering bijeen op 22 maart 2012 

Agendapunt: 6.1 Ingekomen stukken: management letter tussentijdse controle 2011 

Ingediend door dhr. Th.J.. van Gameren, fractie Bedrijfsgebouwd 

Gelezen: 

- Artikel 41 , reglement van orde. 

Constaterende dat: 
- De ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffingen en 
Waardebepaling ( SVHW ) en in de dienstverlening van SVHW zorgen baren over de 
toekomstbestendigheid van de organisatie. 
Overwegende dat: 

Het waterschap meer dan de helft bijdraagt in de omzet van het SVHW. 
Het waterschap en de externe accountant van het waterschap kritisch zijn over de kwaliteit 
van de dienstverlening van SVHW. 
Er steeds meer samenwerkingsverbanden komen op het werkterrein van SVHW en de 
concurrentie dus toeneemt, waardoor tarieven elkaar zullen gaan naderen. 
SVHW als organisatie relatief klein is en daardoor kwetsbaar op de dienstverlening en naar 
de toekomst toe. 
Recente knelpunten in de bezetting van het management dit gevoelen versterken. 
Dit door het DB van SVHW terecht opgemerkt is, wat geleid heeft tot een extern onderzoek 
naar de toekomstscenario's voor SVHW. 
Dit onderzoek nog niet beschikbaar is gekomen voor de deelnemers in de GR SVHW. 

Verzoekt het Algemeen Bestuur: 

Het college te verzoeken: 
Te bewerkstelligen dat het uitgevoerde onderzoek beschikbaar komt voor bespreking in de 
Verenigde Vergadering. 
Het onderzoek, voorzien van een zienswijze van ons college, toe te zenden aan de 
Verenigde Vergadering. 
Daarbij in te gaan op de zorgpunten zoals hiervoor benoemd. 
Aan te geven welk toekomstscenario het college voor ogen heeft inzake SVHW. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening indiener 

Naam Categorie/Belangengroepering Handte en 
Th.J. van Gameren Bedrijfsgebouwd 

Ondertekening ter ondersteuning 

Naam stemgerechtigde Categorie/Belangengroepering | Handtekening 
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BESLUIT VV: 
TOEKOMSTVERKENNING SVHW 

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; 

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta 
d.d. 5 juni 2012; 

overwegende dat: 
- de Verenigde Vergadering op 22 maart 2012 de motie inzake 

toekomstbestendigheid SVHW heeft aangenomen; 
- de motie aan het college verzoekt om een toekomstvisie te presenteren ten 

aanzien van SVHW en hierbij de in de motie opgenomen zorgpunten te 
betrekken; 

gelet op: 
- artikel 77 Waterschapswet; 

B E S L U I T : 

1. Kennis te nemen van de notitie van Ernst&Young 'Toekomstverkenning 
SVHW' en van de zienswijze van het bestuur van SVHW; 

2. De onderstaand geformuleerde conclusie namens het waterschap te 
onderschrijven en te delen met de deelnemers in de GR SVHW: 

a. Oprichting van en deelname aan SVHW is een goede beslissing 
geweest. 

b. Er is zorg over de toekomstbestendigheid op de punten directie, 
managent en uitbreidingstrategie. Deze zorg wordt niet door alle 
deelnemers in SVHW in gelijke mate gevoeld. 

c. Gelet op deze zorg wordt voorgesteld om aansluitend aan de 
afronding van het aangekondigde externe onderzoek, in . . 
samenspraak met de andere deelnemers met prioriteit in te zetten 
op versterking van directie en management. 

d. In te zetten op kwaliteitsverbetering op alle niveaus, met name de 
dienstverlening . 

e. Ruimte te geven voor gecontroleerde groei. 
f. Het waterschap dient helder te maken naar de deelnemende 

gemeenten dat zij sterk blijft hechten aan een goede samenwerking, 
met respect voor ieders belang en positie. 

g. Helder maken dat het waterschap nadrukkelijk kiest voor 
voortzetting van de deelname in SVHW, in combinatie met het 
daadkrachtig en gezamenlijk inzetten van bovenstaande acties in 
het belang van een toekomstbestendig SVHW. 

Ridderkerk, 28 juni 2012. 
De Verenigde Vergadering voornoemd, 

secretaris-directeur, dijkgraaf, 

A.A. van.Vliet. ing. J.M. Geluk. 
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TOEKOMSTVISIE SVHW 

1. Aanleiding 

In uw vergadering van 22 maart 2012 is de motie 'inzake 
toekomstbestendigheid SVHW' aangenomen. In dit voorstel treft u de in de 
motie gevraagde zienswijze van het college aan op het rapport van 
Ernst&Young . 

2. Voorstel 

Voorgesteld wordt: 
1. Kennis te nemen van de notitie van Ernst&Young 'Toekomstverkenning 

SVHW' en van de zienswijze van het bestuur van SVHW; 
2. De onderstaand geformuleerde conclusie namens het waterschap te 

onderschrijven en te delen met de deelnemers in de GR SVHW; 

3. Motivering 

Motie VV 22 maart j l . 

Met de motie 'inzake toekomstbestendigheid SVHW' heeft de Verenigde 
Vergadering unaniem op 22 maart j l . aan het college verzocht: 
1. in te gaan op de zorgpunten zoals in de motie benoemd; 
2. het onderzoek (rapportage Ernst&Young), voorzien van een zienswijze 

van het college, toe te zenden aan de Verenigde Vergadering; 
3. aan te geven welk toekomstscenario het college voor ogen heeft inzake 

SVHW. 

De Verenigde Vergadering heeft in de motie - samengevat - haar zorgen 
geuit over de toekomstbestendigheid van SVHW. Dit wordt onder andere 
ingegeven door: 

de kwaliteit van de dienstverlening; 
• dat SVHW een relatief kleine organisatie is en daardoor kwetsbaar is op 

de dienstverlening en naar de toekomst; 
« de knelpunten in de bezetting van het management. 

Rapport 'Toekomstverkenning SVHW' 
Het rapport 'Toekomstverkenning SVHW' van Ernst&Young (hierna: het 
rapport) is op 24 april 2012 besproken in het algemeen bestuur van SVHW. 
Op grond van de gemeenschappelijke regeling zijn deze vergaderingen en 
daarmee ook de vergaderstukken openbaar. Het rapport heeft u inmiddels 
per email en in hardcopy ontvangen. 

In het algemeen bestuur van SVHW is op 24 april 2012 de voorkeur voor 
focus op groei uitgesproken. Hierbij heeft het algemeen bestuur van SVHW 
de volgende randvoorwaarden gesteld: 

1. Groei moet voor de bestaande deelnemers een betere 
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prijs/kwaliteit verhouding tot gevolg hebben; eventuele extra 
, kosten als gevolg van "erfenis en cultuur" van toetredende partners 
, moeten ten laste van de nieuwe deelnemer komen. 

2. 1 SVHW kiest in principe voor integratie van de processen 
; belastingen, WOZ, BAG en BGT. 

3. i Groei draagt zorg voor een minder kwetsbare organisatie en 
1 uiteindelijk een nog betere dienstverlening. 

4. Het SVHW staat open voor een strategische samenwerking met 
' andere samenwerkingsverbanden. 

In de overwegingen van het besluit heeft het dagelijks bestuur van SVHW, 
in aanvulling op het rapport, onder meer het volgende punt naar voren 
gebracht: "De grote samenwerkingsverbanden van waterschappen 
ontmoeten weerstand van de inliggende gemeenten. Dit leidt tot 
zelfstandige samenwerkingsbanden van gemeenten." 

Reactie college van D&H. 

SVHWiis tien jaar geleden ontstaan mede op initiatief van de 
rechtsyoorganger(s) van waterschap Hollandse Delta. Hollandse Delta is 
daarmee een van de 'founding fathers' van SVHW. Bij de oprichting ging 
het om één waterschap en 5 gemeenten. Het waterschap had en heeft 2 
leden .in het AB die ieder 3 stemmen inbrengen. Inmiddels omvat de GR 23 
gemeenten, de RAD en het waterschap Hollandse Delta. Het stemgewicht is 
niet aangepast. Hollandse Delta draagt 57% van de kosten van SVHW en 
levert'met circa € 130 min. aan belastingopbrengsten het leeuwendeel van 
de omzet van SVHW. Het waterschap heeft een groot belang bij het goed 
functioneren van het belastingproces en van SVHW omdat ca. 90% van 
onze inkomsten via SVHW lopen.. Een scherpe kostprijs is vanzelfsprekend 
een belangrijk streven, maar de kwaliteit en betrouwbaarheid dient boven 
iederé twijfel verheven te zijn, juist en vooral omdat het om belastinginning 
gaat. ; 

Het college is van mening dat oprichting en deelname aan SVHW een 
verstandige en succesvolle keuze is geweest die tot aanzienlijke 
kostenbesparingen voor het waterschap en de belastingbetaler heeft geleid. 
Het college waardeert de inspanningen van de afgelopen jaren die hiertoe 
hebben geleid en heeft nadrukkelijk de voorkeur om ook in de toekomst 
actief deelnemer aan SVHW te blijven. De kwaliteit van de dienstverlening 
is ovér het algemeen goed, maar laat op'onderdelen te wensen over. 

Anderzijds toont het rapport aan dat het een verstandige keuze geweest is 
van het bestuur om met open vizier naar de toekomst van SVHW te kijken. 
Waat; (pag. 6) anderen blijkbaar de vraag stelden "welk probleem dit 
onderzoek gaat oplossen" ziet het college alle aanleiding tot reflectie. Dit 
betréft met name de vraag of SVHW als relatief kleine organisatie, 
toekomstbestendig is. 

Het college betreurt overigens de beeldvorming zoals hierboven reeds 
geciteerd: "De grote samenwerkingsverbanden van waterschappen 
ontmoeten weerstand van de inliggende gemeenten. Dit leidt tot 
zelfstandige samenwerkingsbanden van gemeenten". . Het waterschap 
hecht namelijk sterk aan nauwe samenwerking met de (inliggende) 
gemeenten. Tevens wijzen wij er op dat de deelnemende gemeenten voluit 
profiteren van de schaalgrootte die SVHW mede dankzij het waterschap 
biedt. Het is zaak dat waterschap en gemeenten zich niet van elkaar (laten) 
verwijderen. Daar wil ook het college zich gaarne voor inspannen. 

Uit het rapport komt helder naar voren dat het succes van SVHW 
(efficiënt/kleine organisatie, laagste kostprijs) paradoxaal genoeg in 
belangrijke mate voortkomt uit het risico voor de toekomst zoals dat op 
verschillende plekken in het rapport helder beschreven wordt. Immers, het 



3ATUM VERGADERING 28 juni 2012 
ONDERWERP Toekomstverkenning SVHW 

PAGINA 

succes uit het verleden is zeker ook te danken aan de inspanningen van de 
directie. Op pagina 1, 10 en 18 wordt evenwel helder geduid dat de 
organisatie erg afhankelijk is geworden van de directeur. Ook meldt het 
rapport op die pagina's dat de afgelopen jaren is getracht de organisatie te 
versterken, maar dat dat niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Het 
blijkbare verloop binnen het midden management en het feit dat het 
midden management door interim-afdelingshoofden wordt bezet is daar 
een zorgwekkend teken van. Op het onderdeel ICT is blijkbaar wel 
versterking aangebracht. 

In het besluit van SVHW van 24 april 2012 wordt naar de mening van het 
college onvoldoende aandacht gegeven aan deze kwetsbaarheid in de top 
van SVHW. Het college is dan ook van mening dat na afronding van het 
aangekondigde externe onderzoek (naar verwachting september) met 
prioriteit door het bestuur gezocht moet worden naar versterking van 
directievoering en management van SVHW. Het afbreukrisico wordt anders 
te groot. Het waterschap kan zich dergelijke afbreukrisico's niet te lang 
veroorloven, gelet op haar afhankelijkheid van de belastingheffing. Het 
'laagste prijs' argument waar naar verwezen wordt, moet zich niet omkeren 
naar 'goedkoop blijkt duurkoop'. 
Versterking van directie en management dient beschouwd te worden in • 
samenhang met de managementfilosofie en de groeistrategie. 

Het college ondersteunt tevens het streven om het accountmanagement 
naar de deelnemers te versterken. Voorkomen moet worden dat de 
organisatie zich vervreemd van de deelnemers. In de richting van het 
waterschap heeft het college daar zorgen over. 

Governance. 
Het rapport staat ook stil bij de bestuurlijke aansturing van de GR. Deze 
roept, anders dan het rapport doet voorkomen, de nodige vragen op. 
Met 25 deelnemers die tevens in omvang sterk verschillen komt de 
bestuurbaarheid immers steeds meer onder druk te staan. Het rapport pleit 
daarom (pag. 18) voor versterking van de GR met een of meerdere 
waterschappen of grote gemeenten. Dat zou meer balans brengen in de 
aansturing en, zoals het rapport helder aangeeft, veel groeipotentie en 
vermindering van kwetsbaarheid bieden voor de organisatie. Het college 
ondersteunt deze lijn dan ook van harte en acht het ook in dat licht bezien 
zorgwekkend dat de eerder genoemde beeldvorming wordt gevoed. Die 
beeldvorming kan leiden tot een onnodige en onwenselijke tegenstelling 
tussen de gemeentelijke deelnemers en het waterschap. Er dient ruimte 
komen om naast kleinere overheden ook grotere partijen toe te laten 
treden. Dat zal vergroting van draagkracht en draagvlak opléveren.. In 
tijden van toenemende schaalvergroting en concurrentie dient dat tevens 
de continuïteit en consolidatie van de 'markt'-positie van SVHW. Het college 
benadrukt nogmaals de wens om zij aan zij met de gemeenten hier in op te 
trekken en wijst daarbij ook op het Bestuursakkoord Water. In dit 
bestuursakkoord, mede ondertekend door de VNG namens de gemeenten, 
wordt nadrukkelijk opgeroepen tot samenwerking op belastinggebied. Het 
college ondersteunt deze oproep van harte en met overtuiging; zij draagt in 
dat kader het succes van SVHW ook actief landelijk uit. 

Een groei van SVHW in bovenstaande zin zou het verdunnen van de 
zeggenschap van Hollandse Delta (van 6/11 bij start van de GR naar 6/25 
thans) in beginsel kunnen mitigeren. Het is zorgwekkend dat het 
waterschap als grootste aandeelhouder in de omzet en de kosten en met de 
grote afhankelijkheid van de belastingheffing, nauwelijks nog bestuurlijke 
zeggenschap heeft over SVHW. Het college wil trachten daar ook begrip 
voor te kweken bij de andere deelnemers. 

Het rapport vraagt daarnaast aandacht voor de hoge kosten van uittreding 
(pag. 15), mede in relatie tot de toenemende concurrentie en de in het 
rapport genoemde "wet van de remmende voorsprong". Uittreding door 
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middel van een liquidatiebegroting (zie bijlage: statuten GR) kan 
aanzienlijke kosten met zich mee brengen voor de uittredende partij. 
Uittreding kan overigens ook voor de achterblijvende deelnemers tot een 
niet-houdbare organisatieomvang leiden. De hoge kosten van uittreding 
kunnen daarnaast potentiële nieuwe deelnemers ook afschrikken vanwege 
het alles-of-niets karakter.. Het vormt daarmee ook een drempel voor 
gezonde concurrentie. Afgezet tegen argumenten van kwaliteit, 
dienstverlening en belang, is uittreding overigens niet ondenkbaar. Gelet op 
het voorgaande is er alle aanleiding naar de voorwaarden voor toe- en 
uittreding te kijken. 

j 
Het college staat op zich niet afwijzend tegenover de genoemde 'Overheids 
NV'-constructie. Zeker bij groei van het aantal deelnemers kunnen de 
voordelen de nadelen overtreffen. 

Conclusie: 
Gelet bp het bovenstaande komt het college tot de volgende conclusie en 
visie óp de toekomst van SVHW en de deelname van Hollandse Delta: 

Oprichting van en deelname aan SVHW is een goede beslissing 
geweest. 
Erj is zorg over de toekomstbestendigheid op de punten directie, 
rWanagent en uitbreidingstrategie. Deze zorg wordt niet door alle 
dèelnemers in gelijke mate gevoeld. 
Gelet op. deze zorg wordt voorgesteld om aansluitend aan de afronding 
van het aangekondigde externe onderzoek, in samenspraak met de 
andere deelnemers krachtig in te zetten op versterking van directie en 
management. 
Tevens wordt voorgesteld dat het college het initiatief neemt om in 
samenspraak met de andere deelnemers en de organisatie krachtig in 
tê zetten op groeiscenario's zoals beschreven op pag. 18. 
Het waterschap dient helder te maken naar de deelnemende 
gemeenten dat zij sterk blijft hechten aan een goede samenwerking, 
met respect voor ieders belang en positie. 
Helder maken dat het waterschap nadrukkelijk kiest voor voortzetting 
van de deelname in SVHW, in combinatie met het daadkrachtig en 
gezamenlijk inzetten van bovenstaande acties in het belang van een 
toekomstbestendig SVHW. 

waterschap 

Hollandse 
Delta 

4. Risico's 
i 
i 

Indien de toekomstbestendigheid onvoldoende gewaarborgd wordt, kan de 
belastingheffing onder druk komen te staan. 

5. Gevolgen 

a. Financieel: 
Aan dit voorstel zijn voor het waterschap geen financiële consequenties 
verbonden. 

b. Personeel: 
Niet van toepassing. 

c. Juridisch: 
'juridisch gezien kan het waterschap invloed uitoefenen via de 
vertegenwoordigers in de bestuurlijke gremia van SVHW. Ambtelijk 
bestaan er vanzelfsprekend ook contacten waarbij de visie van het 
'waterschap wordt.uitgedragen. 
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d. Duurzaamheid: 
Niet van toepassing. 

e. Communicatief: 
Niet van toepassing. 

g. Wijze van publiceren: 
0 Niet van toepassing 
• Intranet 
• Internet 
• Terinzagelegging 
• Pers 

6. Verdere aanpak/procedure 

waterschap 

Hollandse 
Delta 

Het AB van SVHW een bestuurlijke brief zenden waarin de visie op de 
toekomst van SVHW wordt weergegeven. 

7. Evaluatie 

Niet van toepassing. 

Dijkgraaf én heemraden, 
secretaris-directeur, dijkgraaf, 

drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 

Bijlagen (2) 
Conceptbesluit VV 
Toekomstverkenning SVHW 


