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Onderstaand de lijst met aan- en afwezigen.
Organisatie

Vertegenwoordiger

aan/afmelding

Gemeente Amersfoort

heer R.G.H. van Muilekom

Gemeente Baarn

heer J. Baerends

Gemeente Barneveld

heer P.J.T. van Daalen

Aanwezig

Gemeente Bunschoten

mevrouw R. Van de Groep-Koelewijn

Aanwezig

Gemeente Ede

heer B. van de Weerd

Aanwezig

Gemeente Eemnes

heer E. M.van IJken

Aanwezig

Gemeente Leusden

heer T.G.W. Jansma

Gemeente Nijkerk

heer C.J. Windhouwer

Aanwezig

Gemeente Renkum

heer P.J. van Lent

Aanwezig

Gemeente Renswoude

heer D. Vlastuin

Gemeente Rhenen

heer H. van den Berg

Aanwezig

Gemeente Scherpenzeel

heer E. van de Glind

Aanwezig

Gemeente Soest

mevrouw J.L. van Berkel-Vissers

Aanwezig

Gemeente Veenendaal

heer H.J. van Soest

Aanwezig

Gemeente Wageningen

heer. A.M. Hoefsloot

Afwezig

Gemeente Woudenberg

heer G.A. de Kruif

Waterschap Vallei en Veluwe

mevrouw M.S. Brouwer

Aanwezig

Waterschap Vallei en Veluwe

heer B. van Vreeswijk

Aanwezig

Vitens

heer R. Kollen

Aanwezig
Afwezig

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Referentienummer

Pagina

254438

2 van 3

1. Opening en vaststelling agenda
De heer van de Weerd heet alle aanwezigen van harte welkom en de agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag vorige vergadering 18 november 2012
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
§ Visitatiecommissie
De visitatiecommissie wordt waarschijnlijk voorgezeten door mevrouw Karla Peijs. De
overige deelnemers zijn nog niet bekend en zal naar alle waarschijnlijkheid medio mei
van start gaan. De bedoeling van de visitatiecommissie is om de achterblijvers in de samenwerking in de afvalwaterketen te bezoeken en aan te sporen om de samenwerking
vorm te geven. Op de vraag of de commissie ook onze regio zal bezoeken antwoord
Breunis van de Weerd dat dat naar verwachting niet zal gebeuren maar het zou wel goed
zijn om als Platform ook een spiegel voor gehouden te krijgen.
§ Managementoverleg
OPROEP: Twee keer per jaar vergaderen de managers van gemeenten en waterschap.
10 april jl. was er een managers overleg waar meer dan 50 % van de partijen afwezig
was. Om ook als managers goed aangesloten te blijven is het van belang dat zij aanwezig zijn. De ambtelijk voorzitter René Gmelig Meyling roept de wethouders dan ook op
om de managers van hun eigen organisatie op dit overleg te wijzen.
§ Rollen kernteam
René Gmelig Meyling presenteert de rollen van de verschillende personen van het kernteam. Het afgelopen jaar heeft het Platform een professionaliseringsslag doorgevoerd en
daar hoort ook bij een heroverweging van taken en rollen. Het kernteam bestaat nu uit 4
leden, de voorzitter, de kwartiermaker, de coördinator van afvalwaterkringen en projecten
en de penningmeester. Daarnaast bestaat er een zogenaamde flexibele schil rondom het
kernteam met specialisten als communicatie, innovatie en management, die op gezette
tijden het kernteam kunnen ondersteunen.
Breunis van de Weerd geeft aan dat het een duidelijk verhaal is en een doelgerichte organisatie. Daarnaast geeft hij aan dat de Tweede Kamer hijgerig is op dit onderwerp en
dat het belangrijk is om richting de Tweede Kamer te communiceren. Rob van Muilenkom
ondersteunt de heldere presentatie en vindt communicatie over onze successen heel belangrijk en ook is het van belang om raadsleden hiervan op de hoogte te stellen. Breunis
van de Weerd geeft aan dat er onder raadsleden weinig interesse bestaat en roept alle
wethouders op om ambassadeur voor het Platform te zijn.
§ Verzending stukken
De stukken van het bestuurlijk overleg zijn 2 weken van te voren naar de wethouders en
de behandelend ambtenaar toegestuurd. Geconcludeerd wordt dat op tijd is. Ingestemd
wordt met het voorstel om stukken voor het bestuurlijk overleg 2 weken van te voren toe
te zenden. Indien er Collegebesluiten moeten worden genomen moet een periode van 45 weken in acht worden genomen en bij een raadsbesluit 3 maanden.
§ Marjan Brouwer doet verslag van de ontwikkelingen rondom de KRW. Er zal een evaluatie plaatsvinden van de maatregelen die tot nu toe zijn genomen en welke maatregelen
nog genomen zullen moeten worden. Het KRW proces bevindt zich nu nl. halverwege de
planperiode. Daarnaast zal het overleg Rijn Midden worden opgeheven en zal worden
samengevoegd met Rijn Oost. Het waterschap zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen
en het Platform op de hoogte brengen.
§ Het waterschap heeft ten gevolge van de fusie een keur opgesteld voor het nieuwe beheergebied. Voor gemeenten is er een voorlichtingsmiddag op 15 mei as.
4. Parapluplan en regionale benchmark
Op dit moment is het Platform bezig om een parapluplan op te stellen. Input voor het plan is oa
de regionale benchmark van RIONED waar wij als regio aan mee doen.
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Marjan Brouwer vraagt wanneer het concept parapluplan gereed is. Aad Oomens geeft aan dat
het proces om tot het plan te komen zeer belangrijk is en dat het proces zorgvuldig moet worden
doorlopen. René Windhouwer zegt dat eind van het jaar te laat is en vraagt om een versnelling
omdat de verkiezingen beginnen en input nodig is voor het de komende jaren. Hans van Daalen
ondersteunt deze opmerkingen en wil graag eerder meepraten om na te denken of we de goede
onderwerpen nu wel ontwikkelen. Breunis van de Weerd concludeert dat het belangrijk is om de
discussie over het parapluplan te voeren en te praten over de bandbreedte van de maatregelen.
Besloten wordt om hierover in september in een actieve setting bij elkaar te komen.
Henk van Soest wil graag een goed overdracht document voor alle colleges om na de verkiezingen het onderwerp samenwerking in de afvalwaterketen onderdeel uit te laten maken van het
collegeprogramma 2014-2018. Dit voorstel wordt breed ondersteund en zal door het kernteam
worden uitgewerkt.
5. Officiële oplevering project meten en monitoren
Het project meten en monitoren is officieel opgeleverd en van dat moment wordt gebruik gemaakt
om een officiële overdracht van I-Real aan het Platform te markeren. Peter Haverkamp van IReal geeft in een kort overzicht aan wat er gerealiseerd is, daarna vindt de officiële overdracht
plaats, verricht door de directeur van I-Real Erik Heersink aan Breunis van de Weerd.
6. Gegevensbeheer
Marije Stronks verzorgt de inleiding van dit onderwerp en presenteert kort het project gegevensbeheer zoals dat de afgelopen tijd is uitgevoerd en geleid heeft tot het bijgevoegde voorstel.
Van belang is dat we bij het gegevensbeheer dezelfde taal spreken. Dat is nu niet het geval en
daarnaast dat het bijhouden van gegevens belangrijk is maar vaak er bij inschiet. Ten aanzien
van het eerste punt, dezelfde taal spreken, heeft RIONED het gegevenswoordenboek ontwikkeld
en een concept convenant opgesteld om tot 1 taal te komen. Hugo Gastkemper (directeur RIONED) geeft een toelichting en vraagt het Platform om RIONED te ondersteunen om het gegevenswoordenboek te implementeren. Het Platform biedt Melle Eijkelkamp aan om RIONED hierbij te ondersteunen en RIONED vergoed hierbij de uren. Dit aanbod wordt unaniem aangenomen.
Ten aanzien van het besluit gegevensbeheer hechten de bestuurders aan een zorgvuldige besluitvorming en besluitvorming in de eigen colleges. Besluit wordt conform voorstel aangenomen
en zal door het kernteam verder worden uitgewerkt.
7. Verdieping samenwerkingsvormen
Het Platform is gestart met een professionaliseringsslag. Op dit moment zijn we een netwerkorganisatie met 2 medewerkers. In de toekomst zal er misschien een andere samenwerkingsvorm
nodig zijn die dan beter past bij die fase. Een voorbeeld daarvan is de coöperatievorm. Parkeerbeheer is een coöperatie, gestart in Amersfoort en inmiddels bestaand uit 13 leden. De directeur
van Parkeerservice, John van Dijk, geeft een inleiding over de werkwijze van Parkeerservice en
het bijbehorende coöperatiemodel.
8. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

