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UITVOERINGSPROGRAMMA: PRAKTISCHE UITWERKING VAN HET REGIONAAL BESTUURSAKKOORD 

WATERKETEN NOORDELIJKE VECHTSTROMEN (RBAW) 2017-2020  

 

1. INLEIDING 

 

1.1. Aanleiding 

In 2011 hebben de koepels (VNG, UvW en VEWIN) doelen en afspraken vastgelegd in een Nationaal 

Bestuursakkoord Water. Gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hardenberg, Ommen, 

waterschap Vechtstromen en WMD hebben deze afspraken en doelen vertaald naar een regionale 

opgave voor kostenbesparing (minder meerkosten), kwaliteitsverhoging, kwetsbaarheidsverlaging en 

duurzaamheid. In het zogenoemde Regionale Bestuursakkoord Water (RBAW) hebben 

bovengenoemde samenwerkingspartners de regionale doelen voor de periode 2013-2016 

vastgelegd. Ook hebben zij een uitvoeringsprogramma gemaakt met 17 projecten. Het 

uitvoeringsprogramma is in grote mate gerealiseerd. De doelen (3K’s en D) zijn wel vastgelegd, maar 

niet uitgewerkt, behalve kostenbesparing: er moet vanaf 2020 € 2 miljoen jaarlijks structureel 

bespaard worden (minder meerkosten) en nog eens € 2 miljoen aan individuele besparingen 

gerealiseerd worden. De focus ligt tot nu toe dus vooral op kostenbesparing. 

Eind 2015 is er een evaluatie van de periode 2013-2016 uitgevoerd. Hieruit blijkt: 

• De samenwerking ligt goed op koers, zowel qua uitvoering van projecten als wat betreft het 

halen van de financiële doelstelling. 

• De winst (quickwins) van de samenwerking is vooralsnog gericht op leren van elkaar (het in 

kaart brengen van de best practice en deze invoeren in de eigen organisatie, wat iedereen 

los van elkaar/autonoom kon realiseren). 

• Lange termijn winst (lees: maatschappelijke rendement) kan o.a. gehaald worden door 

specialisatie. Hierbij richt één van de organisatie/medewerkers zich geheel op een 

deelwatertaak, die hij ook voor de samenwerkingspartners verricht en waarin deze 

organisatie/medewerker heel goed is. Hiervoor is meestal veel specifieke kennis nodig. Door 

specialisatie neemt de afhankelijkheid van de partners echter toe en zijn er andere 

coördinatiemechanismen (ander besturingsmodel) nodig. 

• Als de samenwerkingspartners verder willen,  

o is de huidige organisatievorm voor bepaalde taken te licht. Deze onderorganisatie 

blijkt uit het feit dat medewerkers onvoldoende tijd c.q. waardering krijgen voor de 

samenwerking, maar ook dat de huidige organisatievorm kwetsbaar is in het licht 

van mededinging. 

o zal de inhoudelijke ambitie op de overige 2 K’s en D invulling en betekenis moeten 

krijgen. Louter kostenbesparing geeft onvoldoende perspectief om de 

samenwerking voort te zetten. Juist op kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid 

hebben de partijen elkaar nodig. 

• In Bestuursakkoord 2.0 moeten we meer ruimte voor flexibiliteit inbouwen: zowel voor 

nieuwe projecten, financiële speelruimte als voor nieuwe ketenpartners (onderwijs, 

bedrijfsleven, klanten). 
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1.2 Visie  

In het Waterketenplan hebben de samenwerkingspartners hun gezamenlijke visie op de toekomst 

van de waterketen verwoord, waarbij versterking van kwaliteit en duurzaamheid en verminderen van 

kwetsbaarheid centraal staan.  

Een gezamenlijke visie is de kurk waarop de samenwerking in een keten drijft. Partijen kunnen samen 

meer bereiken dan ieder voor zichzelf. Ketensamenwerking is een middel om een doel te bereiken. 

Het gaat om ketendoelstellingen die partijen afzonderlijk van elkaar niet kunnen bereiken. Kortom: 

de meerwaarde die de samenwerking nastreeft. In gezamenlijkheid zijn hogere ambities haalbaar. 

1.3 Totstandkoming Bestuursakkoord en uitvoeringsprogramma 

Bestuursakkoord: Op 7 april 2016 heeft de stuurgroep ingestemd met de Startnotitie 

Bestuursakkoord 2.0 waarin de contouren en uitgangspunten voor het BAW zijn omschreven. 

Vervolgens heeft het programmateam een concept-Bestuursakkoord opgesteld. Dit concept is 

getoetst door juridisch, fiscaal en HRM- specialisten van de samenwerkingspartners. De Startnotitie 

Bestuursakkoord 2.0 is ter kennisname aan colleges, raden, algemeen bestuur en directies gestuurd. 

Uitvoeringsprogramma: Het uitvoeringsprogramma 2017-2020 bevat 19 projecten, die erop gericht 

zijn de doelen van de samenwerking te realiseren. De projectvoorstellen voor 2017-2020 komen 

grotendeels voort uit projecten 2013-2016 (gesignaleerde kansen nader uitwerken). Daarnaast 

resulteert het waterketenplan ook in een aantal nieuwe projecten voor 2017-2020.  

De – in eerste instantie 14- projectplannen zijn op 27 januari 2016 besproken met de 

procesbegeleiders en de inhoudelijk trekkers. Zij hebben alle inhoudelijke projecten beoordeeld en 

gescoord op de 3K’s en D. Per projectplan is aangegeven welke baten van het project verwacht 

worden op de doelstellingen (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid). Naar aanleiding 

van de bijeenkomst op 27 januari is een aantal omissies geconstateerd en op basis hiervan zijn nog 5 

aanvullende projectplannen opgesteld. Dat brengt het totaal op 19.  
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2 DOELEN EN INSPANNINGEN 

 
Het Waterketenplan vormt de inhoudelijke basis voor de samenwerking. Hierin beschrijven de 

partners van de Noordelijke Vechtstromen gezamenlijk de visie op de waterketen. Vanuit deze visie 

zijn doelen geformuleerd, die vertaald zijn naar gezamenlijk uit te voeren inspanningen: het 

uitvoeringsprogramma. Tevens staan in dit document de gezamenlijke ambities voor 

kostenbesparing, kwaliteitsverbetering, kwetsbaarheidsverlaging en duurzaamheid van Noordelijke 

Vechtstromen. Deze doelen noemen we ook wel: de 3K’s en D.  

 

 

Afbeelding 1 Doelen en inspanningen 

2.1 Strategische doelen  

Strategische doelen geven de ideale effecten aan die moeten worden bereikt. Deze doelen geven de 

richting aan van veranderingen, maar zijn te weinig specifiek om als focuspunt te kunnen dienen. Het 

gaat in Bestuursakkoord 2.0 om: kostenbesparing (minder meerkosten), vermindering 

kwetsbaarheid, verhogen kwaliteit en versterken van de duurzaamheid: de 3K´s en D. Het landelijke 

kader (Bestuursakkoord Water) vereist dat wij deze doelen hanteren, invullen en monitoren. Hier 

wordt de voortgang van de samenwerking op beoordeeld. Tegelijkertijd is bestuurlijk afgesproken 

dat we regionaal kleur en invulling geven aan de 3K’s en D. In het Waterketenplan hebben we de 

doelen in hoofdstuk 3 beschreven. 

In de periode 2013-2016 lag de focus op kostenbesparing op basis van het feitenonderzoek (harde 

businesscases). Dit was een goede aanjager voor de samenwerking en hiermee is een aantal 

quickwins gerealiseerd. Uit de evaluatie blijkt dat het laaghangend fruit grotendeels is geplukt. Als de 

samenwerkingspartners het toekomstige samenwerkingspotentieel willen verzilveren, vereist dit een 

accentverschuiving naar andere doelen. Er is een nauwe samenhang tussen de 3K’s en D. Door meer 

te focussen op kwaliteit en duurzaamheid, vertrouwen we erop dat dit uiteindelijk ook resulteert in 

minder meerkosten. De samenhang tussen de doelen komt tot uitdrukking in onderstaande 

afbeelding van het tandwiel: 
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Afbeelding 2: samenhang doelen 3K’s en D 

2.2.Operationele doelen  

Operationele doelen geven de concrete effecten van een programma aan in termen van zichtbare en 

meetbare veranderingen. De samenwerkingspartners moeten bestaande inspanningen intensiveren 

of nieuwe inspanningen initiëren zolang de operationele doelen niet zijn bereikt. De doelen staan 

vast, maar de weg ernaar toe is minder concreet. In hoofdstuk 3 van het Waterketenplan worden de 

doelen van de samenwerking concreet gemaakt voor de volgende thema’s en ontwikkelingen:  

1) Bedrijfszekerheid en efficiency: bewust en expliciet keuzes maken door effect gestuurd ontwerp 

en beheer. Assetmanagement, beheer op basis van geaccepteerde risico’s, kennismanagement 

personeel, krachten bundelen. 

2) Volksgezondheid: Voorkomen contact met water waarin ziekteverwekkers zitten. 

3) Milieu-impact: focussen op waarde voor de maatschappij in plaats van op normen, door samen 

ambities te bepalen en knelpunten op te lossen. 

4) Grondstoffen-Water-Energie: Bijdragen aan een circulaire maatschappij door stromen zoveel 

mogelijk bij de bron te scheiden en waardevolle componenten in afvalwater terug te winnen. 

5) Klimaatontwikkelingen: Beperken gevolgen wateroverlast, hittestress, watertekort, 

waterkwaliteitseffecten. Daarnaast behouden en creëren van een prettig leefbare 

woonomgeving en voorkomen van klimaatontwikkelingen.  

6) Innovatieve ontwikkelingen. 

7) Demografische ontwikkelingen: In onze regio is er sprake van een afname in inwoner aantallen. 

8) Gedragsverandering en communicatie. 

 

2.3 Inspanningen  

Inspanningen bestaan uit  

1. Projecten (gericht op het realiseren van de doelen) 

2. Specialismen 
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3. Programmamanagement en samenwerkingstaken binnen de netwerkorganisatie (gericht op 

het organiseren van de samenwerking) 

 

Ad 1. Projecten 

Om de doelen te realiseren voeren we een aantal projecten uit in de periode 2017-2020. De 

projecten hebben allemaal een bepaalde “score” op de 3K’s en D. Per project drukken we de score 

op de 3k’s en D uit in een staafdiagram: hoe hoger het staafje hoe hoger de score. Hiermee laten we 

zien dat de projecten vaak op vrijwel alle doelen scoren, maar vaak springt één doel er duidelijk uit. 

Op deze manier geven we invulling aan de doelen.  

 

Afbeelding 3 Voorbeeld: door standaardisatie van gemalen zullen de kosten afnemen (gezamenlijk inkoop), de kwaliteit 

toenemen (uniforme werkwijze) en zal de kwetsbaarheid afnemen  

Het is complex om de operationele doelen smart te formuleren. Daarom is de maatstaf voor 

doelrealisatie: het opleveren van projectresultaten. Uiteraard wordt dit geen “afvinklijstje”, maar 

worden projectresultaten altijd beoordeeld in relatie tot het operationeel doel waaraan zij geacht 

worden bij te dragen. Door het resultaat van de inspanningen tijdens de looptijd van het 

uitvoeringsprogramma zorgvuldig te monitoren kan het programmateam eventuele afwijkingen 

signaleren. Het managersoverleg krijgt de verantwoordelijkheid om scherp te sturen op doelen: het 

managersoverleg kan op basis van de monitoringsinformatie interveniëren waar operationele 

doelrealisatie achterblijft: zij zal dan de inspanningen intensiveren, danwel nieuwe inspanningen 

initiëren.  

Onderstaande 19 projecten vormen gezamenlijk een voorzet voor het uitvoeringsprogramma 2017-

2020. De doelen staan vast, maar de inspanningen kunnen variëren. De projecten zijn geclusterd naar 

aard en type projecten, zodat per cluster projecten één proces/projectbegeleider kan worden 

aangetrokken, met bijpassende competenties. De projectplannen en bijbehorende planning zijn 

opgenomen als respectievelijk bijlage 2 en 1 behorend bij dit uitvoeringsprogramma.  

 

A. CLUSTER DUURZAAMHEID 

1.Haalbaarheidsstudie riothermie 

2.Bevorderen duurzaamheid vanuit de keten 

3.Nieuwe sanitatie 

 

B. CLUSTER COMMUNICATIE 

4.Waterbewustzijn en educatie 

5.KAS 
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C. CLUSTER HRM en BEDRIJFSVOERING (KWETSBAARHEID) 

6.Opzetten personeelspool onderhoudsmonteurs 

7.Specialisatie deelgebieden werkprocessen 

8.Procesbeschrijving M&M en vertalen naar menskracht 

9.Personele inzetbaarheid  

 

D. CLUSTER VAKINHOUDELIJK 

10.GRP 

11.Standaardisatie gemalen 

12.Riolering buitengebied 

13.Hemelwater en drukriolering 

14. Waterkwaliteitsspoor 

15. Bepalen verhard oppervlak 

16. Hemelwaterstructuurplan 

 

E. CLUSTER ICT  

17.Uniformering categorisering meldingen 

 

F. CLUSTER VAKOVERSTIJGEND 

18.Gezamenlijk uitvoeren van activiteiten 

19. Gezamenlijk terrein en landschapsbeheer 

 

Naast de hier genoemde projecten zijn in de planning van dit uitvoeringsprogramma twee projecten 

opgenomen als uitloop van het uitvoeringsprogramma 2013-2016 het betreft hier de projecten 

Databeheer en Aanbesteden.  

 

Toelichting op Cluster F:  

In de samenwerking is het idee ontstaan om ook op andere gebieden dan de waterketen samen te 

werken, zoals project 18 bijvoorbeeld op facilitaire en organisatie-ondersteunende dienstverlening of 

project 19 op terrein- en landschapsbeheer. Aangezien deze activiteiten buiten de invloedssfeer van 

de waterketen liggen en de spelers/eigenaren ook niet aan tafel zitten in de samenwerking 

Noordelijke Vechtstromen, is besloten het programmamanagement van de samenwerking niet te 

belasten met deze projecten. Wel kan de samenwerking als verbinder/ vliegwiel fungeren of 

anderszins helpend zijn om deze projecten te versnellen.  
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Afbeelding 4: Projecten voor de periode 2017-2020 gericht op het realiseren van de 3K’s en D  

Ad 2. Specialismen 

Een specialisme is een afzonderlijke deeltaak of bekwaamheid binnen de waterketen, waarop één 

van de samenwerkingspartners zich specifiek toelegt. De inhoudelijke en financiële invulling worden 

nader gespecificeerd en zijn uitkomsten van projecten uit cluster C. Hierbij neemt de onderlinge 

afhankelijkheid toe en gaan de partijen diensten verrichten voor de andere samenwerkingspartners. 

Hiervoor maken we t.z.t. passende arrangement / afspraken die juridisch en financieel deugdelijk 

zijn. 

Ad 3. Programmamanagement en samenwerkingstaken binnen de netwerkorganisatie 

Programmamanagement is het samenhangend besturen van een tijdelijke verzameling van doelen, 

inspanningen en middelen gericht op een verandering in de maatschappij (of de organisatie). Het 

Programmateam bestaat uit de programmamanager, de penvoerder, de secretaris en 

communicatieadviseur. 

Structurele samenwerkingstaken zijn terugkerende activiteiten rond planning en control, het invullen 

van de voortgangsmonitor, jaarlijkse exploitatievergelijking, financiën, subsidies en evalueren 

incidentenplan etc. Een medewerker van één van de organisaties vormt hiervoor het aanspreekpunt.  

 

 

 

 



 9 

 

 

3 ORGANISATIE VAN DE SAMENWERKING 
 

De samenwerkingspartners hebben het voornemen in de periode 2017-2020 samen te werken in een 

netwerkorganisatie met specialisten. De samenwerking wordt aangestuurd via 

programmamanagement. De organisatie heeft in de periode 2013-2016 naar tevredenheid 

gefunctioneerd en blijft in grote lijnen gehandhaafd. 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige Bestuursakkoord zijn: 

• Volwaardige plaats voor communicatieadviseur in programmateam 

• Samenwerkingstaken worden belegd 

• Specialistenmodel wordt uitgewerkt 

• Managersoverleg stuurt op doelen en krijgt meer ruimte/bevoegdheden (doelgebonden 

speelruimte) en flexibiliteit om het uitvoeringsprogramma bij te stellen. 

 

 

Afbeelding 5 organisatie van de samenwerking 

 

De programmastructuur bevat de volgende onderdelen: 

 

3.1 Richten 

Stuurgroep: geeft richting aan de koers van de samenwerking. Bestaat uit portefeuillehouders en 

directeur WMD op dit dossier.  
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3.2 Inrichten 

Managementoverleg: In het managementoverleg zijn de managers/afdelingshoofden van de 

samenwerkingspartners vertegenwoordigd. Dit overleg zorgt voor de inrichting van de 

samenwerking, vertaalt de koers naar benodigde mensen en middelen. De leden van het 

managementoverleg: 

a. zijn opdrachtnemer voor het realiseren van de programmadoelen en sturen het 

uitvoeringsprogramma op dit niveau aan. 

b. adviseren ieder afzonderlijk de leden van de stuurgroep over de te nemen besluiten 

voorafgaande aan de vergaderingen van de stuurgroep. 

c. zijn ieder afzonderlijk ambtelijk verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van 

medewerkers aan de samenwerking met voldoende capaciteiten qua tijd en 

vaardigheden. 

d. hebben uit het oogpunt van slagvaardigheid en flexibiliteit via meerderheidsbesluit 

bevoegdheid tot het bijstellen van het programma en het definiëren van specialistische 

taken. 

e. doen op basis van de ontwikkelingen voorstellen ten aanzien van verdere ontwikkeling 

van de organisatie van de samenwerking. 

f. doen op basis van de projectresultaten voorstellen en maken keuzes omtrent de 

passende contractvormen voor de invulling van specialistische taken. 

 

 

3.3 Verrichten 

 

De coördinatiegroep: in de coördinatiegroep zijn ambtelijke leden van de samenwerkingspartners 

vertegenwoordigd. De coördinatiegroep: 

a. is opdrachtnemer voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma. 

b. is opdrachtgever voor de uitvoering van (clusters van) projecten uit het 

uitvoeringsprogramma. 

c. bewaakt de voortgang van de werkzaamheden. 

d. is verantwoordelijk voor de monitoring van het programma. 

e. bereidt de vergaderingen van het managementoverleg en de stuurgroep voor. 

f. leden dragen zorg voor een adequate terugkoppeling van de uitkomsten van het 

coördinatieoverleg in alle niveaus van de eigen organisatie en worden hierin gefaciliteerd 

door de communicatieadviseur uit het programmateam. 

g. leden stemmen de agendapunten van het coördinatie overleg voorafgaand aan elke 

bijeenkomst actief af met hun collega’s. Leden spreken niet op persoonlijke titel maar op 

basis van waargenomen signalen en draagvlak van medewerkers uit hun eigen 

organisatie .  

 

Voor de verrichting van inspanningen (projecten, -taken en specialismen en 

programmamanagement) zijn er respectievelijk 

- Projectgroepen (onder leiding van procesbegeleider en inhoudelijk trekker) 

- Specialisten van de netwerkorganisatie 
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- Programmateam en teams structurele samenwerkingstaken  

 

 

Projectgroepen (onder leiding van procesbegeleider en inhoudelijk trekker) 

• Werkgroep (projectgroep): de leden van de projectgroep 

a. zorgen voor de feitelijke verbeteringen en besparingen als gevolg van de samenwerking. 

b. leveren het projectresultaat op aan de coördinatiegroep. 

c. in het geval het projectresultaat leidt tot een structurele programmataak, leveren zij 

hiervoor de passende taakomschrijving. 

• Projectleider/procesleider cluster 

a. is opdrachtnemer voor de uitvoering van de (clusters van) projecten uit het 

uitvoeringsprogramma. 

b. begeleidt het cluster om te komen tot resultaat. 

c. organiseert, daagt uit, brengt bijeen, verantwoordt en zorgt voor vastlegging. 

d. bewaakt tijd, geld, menskracht, planning, informatie, kwaliteit en voortgang. 

e. vormt een tandem met de inhoudelijke trekker. 

f. is verantwoordelijk voor de urenregistratie en inzet van zichzelf en de projectteamleden. 

g. Is verantwoordelijk voor de rapportage aan de coördinatiegroep. 

• Inhoudelijke trekker 

a. inhoudelijk deskundige die vanuit zijn inhoudelijke expertise de projectleider 

ondersteunt. 

b. bereidt samen met de projectleider bijeenkomsten voor, benoemt aandachtspunten en 

speerpunten, stelt (tussen)producten op en beoordeelt deze. 

 

 

Specialisten van de netwerkorganisatie 

• Specialist 

a. medewerker(s) van één van de partijen die invulling geeft aan specialistische reguliere 

taken (nog te definiëren) binnen de samenwerking. 

b. specifieke taken worden beschreven in afzonderlijke overeenkomsten tussen 

deelnemende organisaties. 

 

 

 

Programmateam  

De functies binnen het Programmateam beleggen we bij voorkeur verspreid over de deelnemende 

organisaties. Het programmateam bestaat uit: programmanager, secretaris, penvoerder, 

communicatieadviseur. 

• De programmamanager: 

a. Is voorzitter van de coördinatiegroep. 

b. heeft de dagelijkse functionele leiding over de samenwerking en is belast met het 

structureel aansturen van het uitvoeringsprogramma. 

c. is verbindingsofficier en bereidt de vergaderingen van de coördinatiegroep, 

managementoverleg en stuurgroep voor. 
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d. zorgt voor tijdige opstelling/ bijstelling van het uitvoeringsprogramma en planning 

e. coördineert de inzet van specialisten.  

f. beoordeelt of offertes voor externe inhuur passen binnen de kaders van het 

Bestuursakkoord 2.0. 

• Secretaris van de coördinatiegroep 

a. is notulist van de coördinatiegroep, managementoverleg en stuurgroep. 

b. ondersteunt de programmamanager in zijn taken d, e en f. 

c. is plaatsvervangend voorzitter bij afwezigheid van de programmamanager. 

d. zorgt voor voortgangsrapportages, zowel regionaal als landelijk. 

• Penvoerende organisatie 

a. betaalt de nota’s voor externe kosten (artikel 5 lid 3d van het bestuursakkoord) en de 

kosten voor programmamanagement (artikel 5 lid 3b van het bestuursakkoord). 

b. brengt de kosten voor externe kosten en programmanagement ééns per kwartaal in 

rekening bij partijen, conform verdeelsleutel. 

c. ontvangt ééns per kwartaal de declaraties van bestede uren voor de kosten voor 

programmamanagement (artikel 5 lid 3b).  

d. Kostendeclaraties van opdrachtnemers kunnen worden gericht aan: 

Penvoerder Samenwerking Waterketen 

Gemeente Hardenberg 

T.a.v. A.H. te Rietstap 

Postbus 500 

7770 BA Hardenberg 

e. Inhuur derden verloopt in beginsel via de penvoerder, tenzij anders overeengekomen: 

f. In geval van inhuur door de penvoerder worden inkoopvoorwaarden van de penvoeder 

gehanteerd en levert de penvoerder ondersteuning van de afdeling inkoop. 

 

• Communicatieadviseur 

a. is onderdeel van het programmateam en vanuit die rol aanwezig in de coördinatiegroep. 

b. faciliteert de individuele coördinatiegroep leden bij de interne en externe communicatie 

c. zorgt voor de uitvoering van de communicatie strategie op basis van het communicatie 

plan. 

d. stemt communicatie strategie af met de werkgroep communicatie. 

e. is als opdrachtnemer aanspreekpunt van de werkgroep communicatie. 

 

Team structurele programmataak  

• Aanspreekpunt 

a. is verantwoordelijk voor een gespecificeerde programmataak binnen de 

samenwerkingsstructuur (voor taakomschrijvingen van structurele samenwerkingstaken 

zie bijlage 3). 

b. is verantwoordelijk voor het verzamelen van de benodigde informatie, het organiseren 

van bijeenkomsten en de oplevering van een eindproduct. 

c. levert het eindproduct op aan de programmamanager. 

d. uitgangspunt is dat deze rol past binnen de reguliere taakuitoefening. 

e. mocht deze taak leiden tot onevenredige substantiële inzet, kan het managementoverleg 

besluiten de inzet van uren te verrekenen. 
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• De leden: 

a. zijn werknemers die belast zijn met een specifieke deeltaak binnen de eigen organisatie. 

b. ondersteunen het aanspreekpunt met aanleveren van gegevens uit de eigen organisatie.  

c. bepalen samen met het aanspreekpunt de wijze van verwerking en interpretatie van 

gegevens. 

d. zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak binnen de eigen organisatie. 
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4 MENSEN EN MIDDELEN 
 

4.1 Kosten 

We hebben in de periode 2013-2016 de besparingsopgave van € 4 miljoen (beperking van de 

kostenstijging =minder meerkosten) vanaf 2020 gerealiseerd. Gezamenlijke uitvoering van reguliere 

waterketentaken bespaart kosten ten opzichte van de situatie waarin iedere organisatie dit 

zelfstandig uitvoert. We halen de herhaalfactor er zoveel mogelijk uit.  

Taken die we in samenwerking uitvoeren behoren tot de reguliere riolerings-/waterketentaken van 

de individuele organisaties. Middelen voor reguliere uitvoering van waterketentaken zijn al door de 

raad (voor gemeenten via het GRP) / en het Algemeen bestuur (voor het waterschap 

Waterbeheerplan) beschikbaar gesteld. Door samenwerking besteden we beschikbare middelen 

efficiënter en effectiever.  

Het verzilveren van de samenwerkingsvoordelen vereist een lichte vorm van organisatie. De invulling 

vindt plaats met eigen personeel. Sommige organisaties kunnen meer personele inzet leveren dan 

andere organisaties. Evenals in de vorige bestuursakkoordperiode willen we deze verschillen in inzet 

financieel compensabel maken. Hiervoor zijn de interne uren voor programmamanagement en 

projectleiding inzichtelijk gemaakt om door verrekening een gelijkwaardige inzet van alle partijen te 

garanderen. Voor programmamanagement is voor de totale periode van 4 jaar een bedrag van € 

248.233 geraamd, gebaseerd op ervaringen uit het programma 2013-2016. Voor projectleiding 

bedraagt dit € 378.621. Dit zijn uren die ook bij zelfstandige uitvoering binnen individuele 

organisaties gemaakt zouden worden. 

Voor het uitvoeren van projecten is per project een inschatting gemaakt van de noodzaak tot inhuur 

van externe adviseurs ten behoeve van bijvoorbeeld een specifiek onderzoek of berekeningen. Voor 

alle projecten is hiermee een bedrag van € 207.000 gemoeid. Deze projecten hadden bij de 

uitvoering door de afzonderlijke organisaties vergelijkbare externe kosten met zich meegebracht. De 

uitvoering door alle afzonderlijk partners zou variërend per project 2 tot 6 keer duurder uitvallen dan 

uitvoering in samenwerking.  

Organisatie- overstijgend programmamanagement is noodzakelijk voor de samenwerking. Landelijk is 

uitvoering op basis van samenwerking de uitvoeringsstandaard/vereist. Het is dus betwistbaar of 

deze uren als kosten moeten worden aangemerkt. Deze “kosten” voor programmamanagement 

worden bovendien ruim gecompenseerd door het inverdieneffect van de gemeenschappelijke 

uitvoering van projecten door externe inhuur te beperken en efficiënter in te zetten. Tot slot is een 

bedrag geraamd van € 69.300.- voor de communicatie rond de samenwerking.  

Hoewel er dus geld omgaat in de samenwerkingsorganisatie, leidt de samenwerking niet tot extra 

kosten. Integendeel: met de samenwerking realiseren we een efficiencyslag in de bedrijfsvoering en 

een inverdieneffect ten opzichte van de “ieder voor zich” uitvoering. 

 

De verrekenbare kosten worden gedragen door waterschap en gemeenten op basis van een 

verdeelsleutel naar rato van inwoneraantallen en verwachte baten.  

 

De te verrekenen bedragen op basis van de afgesproken verdeelsleutel treft u in tabel 1 
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Organisatie    Verdeel- €/Jaar        € 

    

Sleutel 

% 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Borger-Odoorn   8 11.091 38.819 16.637 5.546 72.092 

Coevorden   12 16.637 58.228 24.955 8.318 108.138 

Emmen   37 51.296 179.537 76.945 25.648 333.427 

Hardenberg   20 27.728 97.047 41.592 13.864 180.231 

Ommen   6 8.318 29.114 12.478 4.159 54.069 

Waterschap   17 23.569 82.490 35.353 11.784 153.196 

Totaal   100 138.639 485.236 207.958 69.319 901.153 

 

Tabel 1: te verrekenen bedragen op basis van de afgesproken verdeelsleutel 

Gemeenten en waterschap dragen deze kosten. Deze kosten worden -belast met btw- in rekening 

gebracht bij de penvoerder. Kostenverrekening voor de inzet van specialisten vindt te zijner tijd 

plaats op basis van separate overeenkomsten, aan partijen die er baat bij hebben. Kostenverrekening 

van specialismen is belast met btw. 

 

4.2 Kostenverdeling 

De verhouding van de verwachte baten tussen waterschap en gemeenten is 17/83. De vijf 

gemeenten verdelen de kosten van programmamanagement en externe inhuur vervolgens op basis 

van inwoneraantal peildatum 2015. Dit resulteert in de volgende verdeling: Waterschap 

Vechtstromen 17%, Gemeente Borger-Odoorn 8%, Gemeente Coevorden 12%, Gemeente Emmen 

37%, Gemeente Hardenberg 20% en Gemeente Ommen 6 %. 

De WMD brengt kennis en expertise in, maar draagt niet bij in de kosten omdat tot op heden hun 

samenwerkingsvoordeel onvoldoende kwantificeerbaar is.  

Kostenverrekening voor de inzet van specialisten geschiedt op basis van separate overeenkomsten 

en is belast met btw.  

 

4.3 Uurtarief verrekenbare uren  

Bij de bepaling van het uurtarief voor de inzet van verrekenbare uren (programmamanagement, en 

in de toekomst specialisten) moet rekening gehouden worden met de gevolgen van de 

Vennootschapsbelastingplicht en de Wet Markt en Overheid. Een juridische verkenning leidt tot de 

conclusie dat in de samenwerking gewerkt moet worden met een kostendekkend en transparant 

opgebouwd uurtarief (per organisatie) voor de te verrekenen uren. 

In de periode 2013-2016 is met een verrekentarief van €90 gewerkt, op basis van de handleiding 

overheidstarieven. Vanuit de Vennootschapsbelasting is het van groot belang niet meer dan de 

daadwerkelijke kosten in rekening te brengen en ook duidelijk te maken of overhead wel of niet 

meegerekend wordt. Het tarief van €90 wordt alleen nog gebruikt als tarief voor de raming, maar de 
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daadwerkelijke facturatie van kosten vindt plaats op basis van niet meer dan de werkelijke kosten. 

We nemen de kosten verschillen per organisatie voor lief en laten dit niet mee wegen bij de keuze 

voor in te zetten personeel.  

 

4.4. Werving en selectie binnen de samenwerking 

 

Voor alle taken binnen de samenwerking (het programmateam, project/procesbegeleiders en op 

termijn specialisten) is een taakbeschrijving beschikbaar. We werven primair binnen de eigen 

organisaties. Indien dit niet leidt tot een match, kan extern geworven worden. 

 

De taakomschrijving van specialisten moet nog opgesteld worden in de periode 2017-2020.  
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5 PLANNING 

Voor de uitvoering van de projecten is een planning gemaakt (bijlage 1 van dit 

uitvoeringsprogramma). Hierin staat tevens een overzicht van de baten van de verschillende 

projecten in het licht van het de doelstellingen van de samenwerking op de 3K’s en D en een 

overzicht van externe kosten. De planning is een schematische weergave van de periode (op kwartaal 

niveau) waarin het project zal draaien. 

  

Het zwaartepunt van de planning lijkt in het jaar 2017 te liggen, omdat veel projecten in deze periode 

parallel worden uitgevoerd. De intensieve start is noodzakelijk omdat veel projecten waarschijnlijk 

als zodanig het starttraject vormen voor meer specifieke projecten gericht op de realisatie en 

implementatie. De ruimte die in 2018 en 2019 nog in de planning zit wordt naar verwachting 

ingevuld met deze zogenoemde spin off/vervolgprojecten. 

De verwachting is dat dit geen knelpunten zal opleveren in de belasting van de deelnemers van de 

werkgroepen. In de bezetting van de werkgroepen zit weinig overlap op basis van de benodigde 

specialistische kennis die binnen de verschillende clusters van projecten wordt gevraagd. 
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6 MONITORING EN VOORTGANGSBEWAKING 
 

In 2016 wordt aan alle partijen gevraagd in te stemmen met de opgestelde raming behorend bij het 

uitvoeringsprogramma. Op basis van monitoring van de strategische en operationele doelen 

rapporteert het managementoverleg jaarlijks over de voortgang van het Bestuursakkoord aan de 

stuurgroep. Deze rapportage valt samen met de rapportage voor landelijk niveau. 

In 2019 vindt een programma-evaluatie plaats. 
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7 RISICOPARAGRAAF 

 
Deze samenwerking kent een aantal risico’s. Het betreft interne risico’s rond motivatie van 

medewerkers en de lichte organisatievorm. Daarnaast is er sprake van nationale en Europese 

wetgeving die de kaders en spelregels van de samenwerking bepalen en een soepele samenwerking 

soms belemmeren. Een aantal juridische knelpunten die we tegenkomen (vanaf 6.2) hebben we 

geagendeerd bij de unie van Waterschappen en de VNG. 

 

7.1 Risico´s uit evaluatie 2013-2016 

In de evaluatie van de samenwerkingsperiode 2013-2016 is aangegeven dat de lichte 

samenwerkingsvorm risico’s met zich meebrengt, zoals vrijblijvendheid, juridisch-fiscale knelpunten, 

concurrentie met andere ambities/belangen, motivatie van medewerkers etc.  

In RBAW 2.0 is op basis van bestuurlijke discussie gekozen voor een netwerkorganisatie met (uit te 

werken) specialistenmodel. Hoewel dit niet een wezenlijke verzwaring van de organisatievorm is, 

hebben bestuurders het vertrouwen uitgesproken dat dit gezien de goede onderlinge verhoudingen, 

niet tot problemen zal leiden. 

 

Medewerkers zijn doorslaggevend voor het succes van de samenwerking. Het waarderen van hun 

inspanningen, en hen voldoende ruimte en tijd geven om de samenwerkingstaken te verrichten zijn 

cruciale aandachtspunten om de motivatie erin te houden. 

 

7.2 Btw en Vennootschapsbelasting 

Bij het uitvoeren van diensten krijgen de deelnemers van het samenwerkingsverband te maken met 

omzetbelasting en dienen zij rekening te houden met eventuele vennootschapsbelasting.  

Omdat de rioleringstaak geen echte waterschapstaak is, handelt het waterschap fiscaal gezien, niet 

als overheid, maar als ondernemer (voor de omzetbelasting) op het moment dat het waterschap 

diensten uitvoert voor gemeenten. Het waterschap kan wanneer zij handelt als ondernemer voor de 

omzetbelasting de btw (voorbelasting) op de door haar gemaakte kosten i.v.m. de btw belaste 

dienstverlening verrekenen op haar btw aangifte. Voor de gemeente vormt dit geen probleem, 

omdat zij de bij haar, door het waterschap, in rekening gebrachte btw kan compenseren via het btw 

compensatiefonds. Het waterschap heeft geen mogelijkheid om btw te compenseren via het btw 

compensatiefonds.  

De invoering van de vennootschapsbelastingplicht (vpb) voor overheidsondernemingen maakt dat 

overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 vpb moeten betalen over de winst van bepaalde 

activiteiten. Daarom dienen bij de deelnemers bij dienstverlening binnen deze samenwerking niet 

meer dan de werkelijke kosten in rekening gebracht te worden om eventuele 

vennootschapsbelastingplicht (en vpb last) te voorkomen. 

 

 

7.3 Wet Markt en Overheid in relatie tot aanbesteding 

Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten overheden zich aan gedragsregels houden. Deze 

staan in de Wet Markt en Overheid, die onderdeel is van de Mededingingswet. Een lichte 

samenwerkingsvorm (netwerkconstructie) zoals de samenwerking waterketen Noordelijke 

Vechtstromen is kwetsbaar in het licht van risicodeling en mededingingsregels  
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Bij grondwatermonitoring is dit al aan de orde geweest. Het waterschap verleent diensten aan 

gemeenten, namelijk het plaatsen en uitlezen van grondwaterpeilbuizen. Het heeft heel wat 

uitzoekwerk en juridische toetsing gekost voordat dit operationeel was. Overheden moeten namelijk 

alle kosten meenemen in de verrekenprijs, anders is sprake van concurrentievervalsing en kunnen 

marktpartijen een rechtszaak aanspannen. 

Het aanbestedingsrecht is dus niet alleen van toepassing als de gemeente een overheidsopdracht 

verleent aan een marktpartij. Het aanbestedingsrecht speelt ook een rol als de gemeente een 

overheidsopdracht verleent aan een andere overheid, bijvoorbeeld aan een andere gemeente of het 

waterschap. Voor de toepassing van het aanbestedingsrecht maakt het geen verschil of de 

opdrachtnemer privaat dan wel publiek is. Het aanbestedingsrecht kent op het toepassingsbereik wel 

een aantal uitzonderingen. 

Uit de jurisprudentie van het HvJ EU valt op te maken dat een samenwerkingsovereenkomst tussen 

aanbestedende diensten niet aanbestedingsplichtig is wanneer aan enkele cumulatieve criteria 

wordt voldaan:  

1. Bij de overeenkomst zijn alleen aanbestedende diensten betrokken; 

2. Er is geen sprake van enige particuliere inbreng en geen enkele particuliere 

dienstverrichter wordt bevoordeeld tegenover zijn concurrenten; 

3. De overeenkomst heeft als eigenschap dat het gaat om een echte samenwerking 

die de gezamenlijke vervulling van een openbare/gemeenschappelijke taak tot 

doel heeft; en  

4. De samenwerking wordt uitsluitend beheerst door overwegingen en eisen die 

verband houden met het nastreven van doelstellingen van algemeen belang.  

 

 

7.4 Wet DBA  

Vanuit de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) moet het samenwerkingsverband bij 

het inhuren van een ZZP-er alert zijn op het begrip dienstbetrekking. Een dienstbetrekking is 

aanwezig wanneer als aan onderstaande 3 voorwaarden is voldaan:  

• werknemer moet persoonlijk de arbeid verrichten; 

• werkgever moet werknemer een beloning betalen voor verrichte arbeid; 

• werkgever kan werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten 

van de arbeid op zodanige wijze dat er sprake is van een ‘gezagsverhouding’.  

 

Als een van bovengenoemde elementen ontbreekt, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst 

maar wellicht wel van een fictief dienstverband. Hiervoor is het noodzakelijk dat werkgeversgezag 

ontbreekt. Alleen wanneer sprake is van een afgeronde taak/opdracht die de derde naar eigen 

bevinding kan uitvoeren is er geen fictief dienstverband.  

Bij het inhuren van een ZZP-er bestaat het risico dat de Belastingdienst achteraf beoordeelt dat toch 

sprake was van een dienstbetrekking. In dit geval ontstaat een risico op naheffing. 

Primair werken de samenwerkingspartners met eigen medewerkers. Indien inzet van een ZZP-er toch 

wenselijk is, moeten per geval de risico’s van inzet van een ZZP-er goed in beeld worden gebracht en 

afgewogen worden. Er dient in ieder geval gewerkt te worden met een modelovereenkomst om 

risico’s op naheffing te voorkomen. De penvoerder is hiervoor verantwoordelijk. 
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7.5 Wet Werk en Zekerheid  

Aandachtspunt bij de uitwerking van het specialistenmodel is dat juridische vorm van detachering 

niet wenselijk is in het licht van de Wet Werk en Zekerheid: Detachering tussen 2 gemeenten wordt, 

naast het vast dienstverband bij de werkgever, namelijk gezien als een tijdelijke aanstelling bij 

inlener, dus maximaal 24 maanden of 3 overeenkomsten. Inlener loopt anders het risico dat hij de 

gedetacheerde in dienst moet nemen. Dit kan voorkómen worden door een specialisme (rol) te 

beleggen bij een organisatie, en niet bij een persoon. Door de opdracht duidelijk te beschrijven en 

model dienstverleningsovereenkomsten te maken voor opdrachtverlening is sprake van 

dienstverlening (in plaats van detachering). Bovendien werkt een specialist voor meerdere 

opdrachtgevers. Bij dienstverlening moet echter goed worden gekeken naar de verhouding tot de 

markt. 
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