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ONDERWERP
Fusiemonitor 2018
VOORSTEL
Akkoord te gaan met:
1. De doelstelling en aanpak van de (fusie) monitor 2018 zoals in dit voorstel aangegeven;
2. Het instellen van een externe commissie met de voorgestelde samenstelling.
TOELICHTING
In 2017 is een eerste fusiemonitor aan het AB aangeboden. Daarin werd geconcludeerd dat de
uitkomsten van deze monitor is, dat in 2016 een stevig fundament gelegd is en WDODelta op weg is
in de ontwikkeling naar het “waterschap 2025”, maar dat ook extra maatregelen noodzakelijk zijn op
verschillende thema’s.
Door middel van het op een vernieuwende wijze uitvoeren medewerkers- tevredenheidsonderzoek
eind 2017 en de uitvoering van de thema’s beleidsharmonisatie, WDODeltaWerkt (optimaliseren
bedrijfsvoering en assetmanagement, ontwikkeling van medewerkers en management),
DuurzaamDoen en in verbinding met de Omgeving wordt gewerkt aan uitvoering van deze
maatregelen. In de periode september tot en met december 2017 wordt in verschillende
Deltabijeenkomsten uw bestuur hierover geïnformeerd.
Voorgesteld wordt om in de periode eind 2017/begin 2018 een tweede fusiemonitor uit te voeren. In
deze tweede monitoringsronde zullen externe stakeholders actief betrokken worden. Om hieraan
invulling te geven wordt voorgesteld om een commissie samen te stellen, die grotendeels uit externe
leden bestaat. Daarnaast wordt voorgesteld dat deze commissie in het evaluatieproces externe
stakeholders, zoals terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties raadpleegt.
Het DB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en de rapportage aan het AB.
Het doel van de tweede evaluatieronde zal zijn:
 Terugblik en afhechting van het fusieproces
 Aanbevelingen voor de toekomst
Voorgesteld wordt dat de commissie zal bestaan uit enkele externe stakeholders en AB leden. De
commissie zal uit haar midden een voorzitter benoemen, en worden gefaciliteerd door een externe
secretaris.
Het voorstel is om de commissie te laten bestaan uit:
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Twee burgemeesters
Een gedeputeerde/directeur van beide provincies (Drenthe en Overijssel)
Een samenwerkingspartner (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, wetenschap)
Twee AB leden, zijnde de wettelijke vertegenwoordigers vanuit ons gebied. Voorgesteld wordt
dat de dijkgraaf deze AB leden benadert.
 Secretaris: afkomstig van het extern organisatie adviesbureau, dat ook betrokken is geweest
bij de totstandkoming van de fusie
De commissie zal ambtelijk ondersteund worden.
In de periode november 2017 tot februari 2018 zal de commissie 4 maal bijeenkomen, waarbij er
sprake zal zijn van twee voorbereide werksessies, en 2 sessies waarin de bevindingen gerapporteerd
worden.
Voorstel is dat met deze 2e monitor het traject van het meerjarige monitoren van de fusieresultaten
medio 2018 wordt afgerond. Het onderscheid tussen resultaten vanwege fusie en andere resultaten
wordt daarna niet meer gemaakt.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
Het onderzoek is een vervolg op de eerste rapportage van mei 2017. Het eindrapport van 2018 zal
ook worden gepubliceerd en een samenvatting zal gebruikt worden voor de pers.
Gezien de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zullen de burgemeesters
tijdig betrokken moeten worden.
PLANNING
 Afstemming in fractievoorzittersoverleg 12 september (heeft plaatsgevonden).
 Algemeen Bestuur: 26 september
 Start bijeenkomsten: vanaf eind oktober 2017
 Rapportage naar Algemeen Bestuur in april/mei 2018
 Pers en publicatie: AB april/mei 2018
KOSTEN
De kosten zijn geraamd op € 40.000 in verband met de externe invulling van de secretarisrol en
onkostenvergoeding van de externe leden. Dit bedrag past binnen de kaders van de
exploitatiebegroting.
RISICO’S
Met het betrekken van externe stakeholders en publicatie van de bevindingen laat WDODelta zien aan
de ingelanden en bedrijven laat zien dat het haar menens is met het bereiken van de fusie-effecten die
beide rechtsvoorgangers voor ogen hadden. Dit geldt voor zowel besparingen en beheerste
tariefontwikkeling ten gunste van haar omgeving, als ook voor andere opgaves zoals in verbinding
met, duurzaamheid en samenwerken. Deze wijze van monitoren biedt zowel kansen voor externe
aandacht voor de resultaten die er zijn, als ook enkele risico’s. Naast behaalde resultaten vanuit de
fusie zullen ook aandachtspunten en doorontwikkeling gepresenteerd worden.
BIJLAGEN
Geen bijlage
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de dijkgraaf,
ir. H.H.G. Dijk

