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Raadsmededeling 
Datum. 1 0 ftP"- " "^  
Van: hat college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Wethouder T. Theunis, E. Franken, P.van Kempen, S. Oerlemans en Ad Fens 
Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West 
Bijlage: Geen 

Inleiding 
Vanuit het nationale Bestuursakkoord Water (24 mei 2011) werken gemeenten en waterschappen in 
regio's aan verdergaande samenwerking in het waterbeheer, in het bijzonder de afvalwaterketen. 
Aanleiding is de nadrukkelijke politieke wens tot kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en 
vermindering van kwetsbaarheid. Onze gemeente participeert in de werkeenheid Waterkring West, die 
gevormd wordt door de gemeenten. Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 
Steenbergen en Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta. 
Vertrekpunt van de samenwerking vormen de overeenkomstige doelstellingen en werkzaamheden 
binnen de kaders van de afzonderlijke beleidsplannen van de partners. Gemeenten hebben daarvoor 
hun (inmiddels gezamenlijke) verbrede gemeentelijk rioleringsplan (VGRP), het waterschap de 
beleidsplannen, in het bijzonder de Zuiveringsplannen. De partijen gaan de samenwerking invullen 
door middel van een netwerkorganisatie, waarbij iedere partner zijn eigen zorgplichten en daarbij 
horende bevoegdheden en verantwoordelijkheden blijft tsehouden. 

Doel 
Het doel van deze raadsmededeling is u te informeren over het aangaan van een 
samenwerkingsverband voor het beheer van de afvalwaterketen door middel van een 
netwerkorganisatie. 

Informatie 
De uitvoering van het nationale Bestuursakkoord Water is niet vrijblijvend. Artikel 3.8 uit dit akkoord 
gebiedt waterschappen en gemeenten zorg te dragen voor de benodigde afstemming van taken en 
bevoegdheden met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer. 

Met de samenwerking worden de volgende effecten beoogd: 
1. Minder meerkosten i.e. ombuiging van de lokale lastenstijging ten aanzien van ontwikkeling en 

beheer van de afvalwaterketen (rioolheffing gemeenten + zuiveringsheffing waterschap). 
2. Naast financieel voordeel beoogt de samenwerking door vroegtijdig delen van kennis en ervaring, 

door afstemmen van planvorming en investeringsplannen, en door gezamenlijk uitvoeren van taken 
en onderzoeken, te komen tot kwaliteitsverbetering en het verminderen van kwetsbaarheid van 
vooral de kleinere gemeenten. 

De werkwijze binnen de samenwerking is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst om te komen 
tot een netwerkorganisatie. Hierin zijn een Bestuurlijk Overleg, Bestuurlijk Duo en een Ambtelijk 
Platform onderscheiden die zorg dragen voor de uitvoering van het gezamenlijke 
meerjarenprogramma. De samenwerkingsovereenkomst is ter goedkeuring aan de afzonderlijke 
colleges van alle partners ter instemming voorgelegd. 

De samenwerking past binnen het ingezette beleid voor een hechtere samenwerking met de 
gemeenten in de regio om te komen tot een beperking van de bestuurlijke en administratieve druk. Ook 
wordt door de gekozen vorm van netwerksamenwerking de zelfstandigheid van de partijen behouden. 

Partners verdelen projectmatige kosten op basis van inwoneraantal van de deelnemende gemeenten 
waarbij het waterschap meetelt als had het evenveel inwoners als de grootste deelnemende gemeente. 

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot 1-1-2018. Na deze datum kan een nieuwe 
overeenkomst worden gesloten om de samenwerking voort te zetten. 
In gezamenlijk overleg kunnen partners in gezamenlijk overleg besluiten dat de overeenkomst eerder 
eindigt. In geval van eerdere beëindiging blijven de partners verplicht de aangegane verplichtingen na 
te komen. 



Vervolg (procedure) 
Er zal, indien nog mogelijk, een bijeenkomst worden belegd voor een gezamenlijke ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst Waterkring West omdat er naar gestreefd wordt om de overeenkomst 
nog voor 19 maart te ondertekenen. 

Aan de gezamenlijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt kenbaarheid gegeven 
via een persbericht. Voor deze bijeenkomst zal de lokale en regionale pers worden uitgenodigd. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor Beheer Openbare Ruimte 

Toine Theunis 


