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Vraag Antwoord

Zijn de taken op het gebied van meten en monitoren wettelijke (verplichte) taken 
of vrijwillige taken die we uitvoeren om als gemeente de juiste keuzes te maken?

Het zijn geen wettelijke taken. Op basis van de gegevens die dit oplevert krijgen we 
echter wel inzicht in het functioneren van het (afval)watersysteem en kunnen we 
beter de juiste keuzes maken ten aanzien van aanpassingen in het stelsel en effecten 
van maatregelen.

In het raadsvoorstel wordt de nieuwe Centrumregeling vergeleken met de huidige 
Samenwerkingsovereenkomst. Dat suggereert alsof de een in de plaats van de 
ander komt en de Samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden. Uit de definities 
in de Centrumregeling valt af te leiden dat het zogenaamde Platform wel degelijk 
blijft bestaan. Hoe zit dit precies?

De samenwerking in de vorm van de UVO (Uitvoeringsorganisatie) wordt inderdaad 
met inwerkingtreding van de centrumregeling beëindigd. Het samenwerkingsverband  
Platform Water Vallei en Eem blijft echter bestaan. Dit zijn op dit moment ook 2 
afzonderlijke identiteiten. De UVO zal overgaan in de centrumregeling en het Platform 
Water blijft bestaan.

Onder het kopje Financiële consequenties wordt gesproken over meerkosten als 
gevolg van uitbreiding van taken. In het raadsvoorstel en de Centrumregeling 
komen wij de uitbreiding van taken verder helemaal niet tegen. Waarom staan 
deze niet in het raadsvoorstel benoemd? En welke nieuwe taken betreft dit?

Deze kosten behoren niet bij de wijziging van de UVO naar de centrumregeling. Deze 
kosten behoren bij de bijdrage aan het Platform Water Vallei en Eem, wat los staat 
van het aangaan van deze centrumregeling. Het aangaan van een centrumregeling op 
zich heeft voor de gemeente Woudenberg geen financiële gevolgen. De kosten voor 
de centrumregeling worden gedekt uit het waterplan.

In artikel 13 staat nu nog xxx. Welke gemeente gaat dit doen? Inmiddels heeft de gemeente Barneveld aangeboden dit uit te voeren


