Onderzoeksvraag Artikel 109a onderzoek
Doeltreffendheid invoering Unie van Waterschappen-besluiten binnen WDODelta
Inleiding en aanleiding voor het onderzoek
De Unie van Waterschappen (UvW) is de vereniging van de 21 waterschappen. Het Uniebestuur
vormt het dagelijks bestuur en wordt ondersteund door het Uniebureau. Beleid op unie-niveau wordt
voorbereid in verschillende commissies en programma’s, waarin bestuurders van verschillende
waterschappen vertegenwoordigd zijn. UvW-besluiten worden vervolgens in de verschillende
waterschappen geïmplementeerd.
Het Dagelijks Bestuur WDODelta wil zich vergewissen of de implementatie van UvW-besluiten binnen
WDODelta goed verloopt. Een goede voorbereidings- en implementatiefase van UvW-besluiten vormt
immers de basis voor een doeltreffende invoering van UvW-besluiten binnen WDODelta. Dit heeft
geleid tot onderstaande onderzoeksvraag.
Onderzoeksvraag:
In hoeverre worden UvW-besluiten binnen WDODelta doeltreffend geïmplementeerd?
Om de hoofdvraag te beantwoorden worden onderstaande deelvragen onderzocht:
1. Hoe verloopt het proces van UvW-besluitvorming in algemene zin;
2. Welke (soort) besluiten worden in unie-verband genomen;
3. Hoe is in het bijzonder het proces van voorbereiding en implementatie van UvWbesluitvorming binnen WDODelta georganiseerd, hierbij wordt o.a. gekeken naar: het proces
binnen WDODelta ten opzichte van het UvW-besluitvormingsproces, voorbereiding,
governance, mandaat, coördinatie, sturing, werking interne keten, informatievoorziening,
archivering, communicatie, implementatie, plan-do-check-act, enz.;
4. Is geborgd dat UvW-besluiten zich verhouden tot het eigen beleid van- en de bevoegdheden
binnen WDODelta;
5. Hoe ervaren betrokkenen de werking van het proces (en zijn er best practices zoals
bijvoorbeeld bij het IPO en/of de VNG);
6. Praktijkcheck, waarbij het proces van een concreet UvW-besluit wordt getoetst.
Afbakening van de onderzoeksvraag
In dit onderzoek richten wij ons op het proces van UvW-besluiten binnen WDODelta (zoals
voorbereiding en implementatie), wij richten ons niet op conclusies en aanbevelingen ten aanzien van
het proces dat zich afspeelt binnen de UvW, dat is een gegeven. Verder richten wij ons nu ook niet op
de vraag of UVW-besluiten binnen WDODelta ook daadwerkelijk leiden tot de beoogde output en
outcome. De scope van het onderzoek is in onderstaande figuur weergegeven.
Afstemming met Unie van Waterschappen
Wij zoeken uiteraard uitvoerig afstemming met de UvW t.a.v. de uitvoering van dit onderzoek.
Onderzoeksaanpak
Dit Artikel 109a onderzoek wordt uitgevoerd volgens bijgevoegde onderzoeksaanpak van Artikel 109a
onderzoeken.
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Planning van het onderzoek
Planning 109a Onderzoek
1

Voorbereidingsfase

Uitwerken onderzoeksvraag;

April

Vaststellen door DB;
2

Onderzoeksfase

Informeren AB op 31 mei d.m.v. brief.

Mei

Uitvoeren van het onderzoek en schrijven rapport.

Mei September

3

Wederhoor

Uitvoeren van ambtelijk wederhoor en afronding rapport.

Oktober

4

Bestuurlijke reactie

Rapport aanbieden voor bestuurlijke reactie door DB.

November

5

Publiceren

Rapport aanbieden aan DB;

December

Rapport aanbieden aan AB.
6

Evalueren

Evalueren bij betrokkenen naar eerste uitgevoerde 109a

Januari

Onderzoek

Bijlage:
Scope van het onderzoek
In onderstaande figuur is de scope van het onderzoek schematisch weergegeven. De scope van
onderzoek en aanbevelingen richten zich op de onderdelen in het proces waar we als WDODelta
invloed op kunnen uitoefenen: de voorbereidingsfase en implementatie.

