INBRENG FRACTIE ONGEBOUWD
BEGROTING 2018 EN MEERJARENRAMING
Op weg naar een excellent waterschap. Naar ons gevoel laat deze
begroting visie met ambitie zien.
De fractie ongebouwd is content met de scherpere begroting die nu
voor ons ligt. Met een paar jaar ervaring komt de werkelijkheid beter
in beeld. Stevig in de laarzen staan en geen veren laten, dat willen we
allemaal. Zeker als we dat op een sobere en doelmatige wijze kunnen
bereiken.
De personeelslasten stijgen de komende jaren, terwijl er buiten het
HWBP een formatie vermindering is de komende jaren en zoals het
nu lijkt worden er minder projecten weg gezet. Dan rijst bij ons de
vraag kan de formatie nog extra verkleind worden de komende jaren.

VEILIGHEID
Veilig wonen werken en recreëren, daar zijn we Waterschap voor. We
proberen het mogelijke en het onmogelijke te doen voor een goede
veiligheid. De muskusratten bestrijding gebeurt steeds doeltreffender,
zoals we kunnen lezen, zeer belangrijk voor een goede veiligheid.
Het HWBP wordt druk aan gewerkt, om ook op die manier de risico’s
te verkleinen.

WATERSYSTEEM
De 3 invalshoeken zoals weergegeven binnen dit programma kunnen
wij als fractie ongebouwd steunen.

Maaisel middels de kleine kringloop als bodemverbeteraar inzetten
wordt door ons toegejuicht. We moeten voorkomen dat het geen
maaiselrace wordt, waarbij veel energie verloren gaat. We moeten
hier bewust mee omgaan. Beheer en onderhoud vindt onze fractie
ook zeer belangrijk, dat er goed gekeken wordt naar gebiedsgerichte
aanpak. Verschillende gebieden vragen om een verschillende aanpak.
Goed communiceren om onbegrip te voorkomen is bij beheer en
onderhoud ook zeer belangrijk. De verschillende mogelijkheden van
een snelle communicatie moet nog eens goed tegen het licht
gehouden worden.
Bij voldoende water blijft voor ons belangrijk dat peil volgt de functies
zoveel mogelijk nagestreefd wordt.
Zeer belangrijk vindt de fractie ongebouwd het DAW. Het is zeer
belangrijk dat dit breed ondersteund wordt. Zodat zo veel mogelijk
knelpunten opgelost worden. Samen werken is hier van groot belang.

VEENWEIDEVISIE
Vraag, hoe worden de gebruikers van dit gebied mee genomen in dit
proces om te komen tot een goede visie.

WATERKETEN
Effectief en efficiënt zuiveren van afvalwater blijft zeer belangrijk om
op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de oppervlakte
waterkwaliteit. En ook het systeem dusdanig inrichten dat er
hoegenaamd geen overstortingen meer plaatsvinden.

De keten aanpak medicijnresten uit water horen wij de laatste tijd
weinig over. Misschien moeten we daar binnenkort nog eens over
geïnformeerd worden.
Er wordt met de terugwininstallatie fosfaat / struviet in Echten nog
niet bereikt wat we hadden verwacht. Onze vraag zijn er nog
innovatieve ontwikkelingen gaande die misschien nog een bijdrage
kunnen leveren zodat er meer fosfaat gewonnen kan worden.

MAATSCHAPPIJ EN ORGANISATIE
Allemaal belangrijke punten die hier genoemd staan met veel
uitdaging als het gaat om realisatie van diverse onderdelen. Maar ook
een uitdaging om de juiste stappen en keuzes te maken. Vooral als
het de keuzes betreft bij werken aan duurzaamheid.

TARIEFVARIANTEN
De fractie ongebouwd is akkoord met de voorkeursvariant. Er zit een
fors bedrag in de egalisatie reserve. Dit is geld waar onze
belastingbetaler recht op heeft, dit hebben wij met elkaar
afgesproken. Door de fusie van de beide voormalige waterschappen
kregen sommige partijen / categorieën te maken met een flinke
verhoging. We kunnen nu laten zien dat we hen tegemoet kunnen
komen door een verlaging van het tarief.
De verhoging van de tarieven die in de meerjarenraming gepland
staan zullen ons inziens ook nog afgevlakt kunnen worden door extra
inzet van de egalisatie reserve. Maar het beeld voor 2021 moet
kostendekkend zijn.

