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Namens het bestuur van de Unie van Waterschappen Wil ik u van harte feliciteren met uw benoeming als
waterschapsbestuurder. De komende vierjaar gaat u een belangrijke bijdrage leveren aan het verder verbeteren van het Waterbeheer in Nederland. Dat hoeft u niet alleen te doen, Want er zijn nog 601 andere

waterschapsbestuurders benoemd.
Bestuurde¿gëg
Een eerste mogelijkheid voor u om kennis te maken met bestuurders van andere Waterschappen en met de
ik u van harte uitnodig zal Worden
Unie is tijdens de Bestuurdersdag. De Bestuurdersdag 2019 Waarvoor
georganiseerd op maandag 17 juni 2019 bij Burgers' Zoo te Arnhem. Jaarlijks organiseert de Unie van Waterschappen een Bestuurdersdag. Deze dag is specifiek bedoeld voor de leden van het Algemeen en Dagevan de Waterschappen. ln
lijks Bestuur van de Waterschappen. Dit doet de Unie in samenwerking met
2019 is dat het Waterschap Rijn en Ijssel. Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze dag en hoe u
zich kunt aanmelden.
Linie van Waterschappen
De Unie van Waterschappen is de koepelorganisatie voor alle Waterschappen en hun bestuurders. De Unie
vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van
de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Het hoogste orgaan van de Unie is
de Ledenvergadering. ln de Ledenvergadering hebben alle Waterschappen zitting. ln de ledenvergadering
worden de leden van het bestuur gekozen.
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De Unie kent zeven bestuurlijke

commissies. ln de commissies wordt het beleid van de Unie bepaald en
standpunten ingenomen. Deze commissies en hun eerstvolgende vergaderdag zijn:
w
Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) 10 mei
w
Commissie internationale zaken (ClNTER) 10 mei
o
Commissie Waterkeringen
17 mei
w
Commissie Waterketens en emissies
17 mei
o
Commissie Watersystemen
17 mei
o
Commissie Wegenbeheer
5 juli
w
Commissie iVluskus- en Beverratten (CiViB) 10 mei.
Welke onderwerpen in Welke commissie behandeld Worden, kunt u vinden op de Website van de Unie van
Waterschappen. Hier kunt u ook alle vergaderstukken vinden. De voorbereiding van de commissies vindt
plaats in ambtelijke Werkgroepen, die gekoppeld zijn aan de commissies. Een overzicht van alle werkgroepen vindt u ook op de Website van de Unie.

E-learning
Voor Waterschapsbestuurders is het van groot belang goed toegerust te zijn voor hun taak. Voor uw taakuitoefening is het essentieel dat u goed op de hoogte bent en blijft van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe

wetgeving en de gevolgen daarvan voor het waterschap. De Unie van Waterschappen heeft het initiatief
genomen om een digitale leeromgeving voor waterschapsbestuurders te ontwikkelen om hen de mogelijkheid te geven om tijds~ en plaatsonafhankelijk te leren. Er zijn drie e-learning modules ontwikkeld die kosteloos beschikbaar worden gesteld aan de bestuurders (zowel DB- als AB-leden). Deze modules gaan over
de volgende onderwerpen:
Hoe werkt een waterschap? Met informatie over de positie en taken van het Waterschap;
Waterschapsfinanciën;
Rollen en instrumenten.. Met informatie over het monisme, stemrecht en integriteit.
U kunt de modules bekijken via de website |eeromgeving.uvw.nl. Een Wachtwoord is hiervoor niet nodig.

Water Besturenu
Als u zich verder wilt verdiepen in het (regionale) waterbeheer, de rol die de waterschappen daarin spelen
en hoe Waterschappen als overheid werken, kunt u op de Website van de Unie1 een geactualiseerde versie
van het boekje Water Besturen vinden. Een fysiek exemplaar kan opgevraagd worden bij de Unie. Ook zullen
er een aantal exemplaren bij de Bestuurdersdag liggen orn mee te nemen.

Digitale nieuwsbrief
Dagelijks verstuurt de Unie van Waterschappen een digitale nieuwsbrief met daarin nieuws vanuit de Unie,
de waterschappen en externe bronnen. Ook aankomende evenementen
worden daarin vermeld. U kunt
zich eveneens aanmelden voor de nieuwsbrief via de Website van de Unie van Waterschappen.2
Het Waterschap
Tot slot wil ik u attenderen op ons tijdschrift. Het Waterschap is het tijdschrift van en over de waterschappen
en het Waterbeheer in Nederland dat vier keer perjaar verschijnt. Het tijdschrift brengt nieuws, reportages,
interviews en opiniestukken, vooral over Water, politiek en openbaar bestuur. U kunt zich via de Website van
de Unie3 of via de website van de uitgever, Publiek Denken4 aanmelden voor een gratis abonnement. Het is
ook mogelijk om een gratis online abonnement aan te vragen.
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