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1. Afronding informatisering en automatisering (I&A) samenwerking Waterschap 

Drents Overijsselse Delta (WDOD) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft:  

1. geconcludeerd dat de tijd op dit moment niet rijp is voor het zetten van de volgende 

stap in het proces van intensivering van de samenwerking in het I&A-domein tussen 

WDOD en Zuiderzeeland, omdat de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor nu niet 

kunnen worden ingevuld; 

2. besloten de voorgenomen besluiten op 25 juni 2019 (Zuiderzeeland) en 2 juli 2019 

(WDOD) over intensivering van de samenwerking in het I&A-domein, genomen op 

basis van het beslisdocument van 20 juni 2019, in te trekken; 

3. de AV-informatiebrief vastgesteld waarmee de algemene besturen worden 

geïnformeerd over het besluit onder ad 1; 

4. besloten om een nader voorstel af te wachten over vastlegging van de zakelijke 

afspraken over het voortzetten van de bestaande samenwerking op het terrein van 

servergebruik en werkplekbeheer. 

 

Toelichting 

De afgelopen periode zijn de mogelijkheden onderzocht om onze bestaande samenwerking op 

het terrein van servergebruik en werkplekbeheer uit te breiden naar andere onderdelen van 

het I&A-domein. Waterschap Zuiderzeeland heeft vastgesteld dat de tijd op dit moment niet 

rijp is voor het zetten van de volgende stap in de samenwerking. Dit betekent dat 

Zuiderzeeland nu zelf aan de slag moet gaan met de noodzakelijke verbeteringen in het I&A-

domein in de eigen organisatie.  

 

2. Proces vervolg I&A-samenwerking Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van de inhoud van de mededeling Proces vervolg I&A-samenwerking; 

2. ingestemd met het agenderen van deze mededeling bij de Algemene Vergadering van 

11 februari 2020. 
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Toelichting 

Het besluit om de I&A-samenwerking met WDOD niet te intensiveren wordt toegelicht in een 

AV-informatiebrief. Daarnaast moet de Algemene Vergadering geïnformeerd worden over het 

vervolgproces, zoals toegezegd in de Algemene Vergadering van 27 november 2019. De 

mededeling voorziet in een procesvoorstel waarin ook de motie ‘Bestuurlijke zeggenschap over 

(ICT-)samenwerking’ betrokken is. Deze motie komt in een ander licht te staan nu het 

scenario ‘samenwerking WDOD over de volle breedte’ niet doorgaat. Schaalvergroting als 

middel is tegelijk nog steeds relevant voor een goed georganiseerde I&A-functie bij 

Zuiderzeeland. 

 


