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Hollandse 
Delta 

Aan het college van burgemeester en wethouder 
van de gemeente Albrandswaard 
t.a.v. de heer B.G. Euser 
Postbus 1000 
3160 AA Rhoon 

Geachte heer Euser, 

In de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta van 22 maart j l . is 
bij de behandeling van de Managementletter tussentijdse controle 2011 
bijgaande motie aangenomen inzake SVHW. 
In de motie, die met algemene stemmen is aangenomen, spreekt ons bestuur 
zijn zorg uit over de toekomstbestendigheid van de SVHW-organisatie en het 
samenwerkingsverband. 

Ons college zal de motie zo spoedig mogelijk uitvoeren. Wij verzoeken u deze 
motie tevens ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 

Hoogachtend, 
Dijkgraaf en heemraden, 
secretarisdirecteur dijkgraaf. 
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Motie inzake toekomstbestendigheid SVHW 

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 
Th.J. van Gameren Bedrijfsgebouwd 

Ondertekening ter ondersteuning 

Naam stemgerechtigde Categorie/Belangengroepering | Handtekening 
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