
 

   
  

   
    

  
 

    

  
    

  
 

  
    

  

   
  

  
   

  
   

 

 

  
 

Aan het college van waterschap Zuiderzeeland Postbus 1098 
8001 BB Zwolle 
gblt.nl 
NL82 DEUT 0319 8046 15 

@gbltservice 

DATUM ONDERWERP ONS KENMERK BIJLAGEN 

17 oktober 2022 Zienswijze op wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling 
GBLT 

CONCEPT AB 14 oktober 2022 

Geachte college, 

Op 8 juli jl. heeft het dagelijks bestuur van GBLT aan U het voorstel voor wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GBLT aangeboden. De colleges van de gemeenten en dagelijkse besturen 
van de waterschappen zijn hierbij gevraagd de achtergrondnotitie, Handvest potentiële deelnemers en 
het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling aan te bieden aan respectievelijk hun 
gemeenteraad of algemeen bestuur voor het eventueel indienen van een zienswijze. 

Wij danken u hartelijk voor uw reactie. U heeft ons laten weten blij te zijn dat wij proactief zijn geweest 
om de gemeenschappelijke regeling meer toekomstgericht te maken. Dat verheugt ons. Daarnaast heeft 
u een opmerking geplaatst bij het Handvest potentiële deelnemers. Graag wilt u meegeven dat bij het 
afsluiten van een DVO ook vooraf eerst een toets moet worden gedaan op de potentieel nieuwe 
deelnemer, wat zijn toegevoegde waarde is aan de GR GBLT. De toetsingscriteria hierbij moeten zijn: 
1. ondersteunen in de verdere inhoudelijke ontwikkeling van GBLT; 
2. versterken van de landelijke positie van GBLT; 
3. vergroten van de robuustheid van GBLT qua bedrijfsvoering of het team WOZ. 

Dit staat nu wat onduidelijk in het handvest. Graag ziet u hier een duidelijkere beschrijving. 

In de vergadering van ons algemeen bestuur van 14 oktober 2022 zijn de ontvangen zienswijzen 
besproken. In principe is er sprake van één type DVO, een tijdelijk overeenkomst, en streeft GBLT naar 
partijen die in gezamenlijkheid volle eigenaarschap willen dragen. Wij hebben daarnaast de suggestie 
overgenomen en in het Handvest potentiële nieuwe deelnemers explicieter opgenomen dat altijd een 
toets plaats moet vinden bij een potentiële nieuwe deelnemer. Zowel bij de dienstverlening via een DVO, 
als bij toetreding tot de GR. Hiervoor zijn bovenstaande toetsingscriteria opgesomd in het Handvest, 
maar nog belangrijker dat een uitbreiding niet verstorend of belemmerend mag zijn op de kwaliteit van 
uitvoering van GBLT. Wij verwachten hiermee recht te hebben gedaan aan uw zienswijze. 
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Wij ontvingen van andere deelnemers daarnaast enkele, technische zienswijzen. Die waren niet van 
inhoudelijke aard, maar bedoeld om de tekst beter leesbaar te maken. Ons dagelijks bestuur stelde 
daarom ons algemeen bestuur voor deze technische aanpassingen over te nemen. 

In de vergadering van ons algemeen bestuur van 14 oktober 2022 is ingestemd met de wijzigingen en 
het aanbieden van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor besluitvorming door het dagelijks 
bestuur aan de deelnemende colleges en dagelijkse besturen in GBLT. De colleges en dagelijkse 
besturen worden binnenkort gevraagd te besluiten over de voorgelegde gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling GBLT. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan verneem ik deze graag. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur, 
De directeur, 

R.A.C. de Haan 


