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Beste heer Van der Kallen,

In uw brief van 8 februari 2017 stelt u ons vragen over een uitgave van Stichting Rioned, “Het nut van stedelijk 
waterbeheer - monitor gemeentelijke watertaken 2016”. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Waarom doet de gemeente Bergen op Zoom aan voornoemde monitor niet mee?
Antwoord:
Wij hebben in het verleden deelgenomen aan de benchmark riolering. Dit is een vergelijkbare monitor om de 
inspanningen en prestaties van gemeenten over de uitvoering van de gemeentelijke watertaken in beeld te brengen. In 
de periode dat de vraag voor het aanleveren van gegevens, voor voornoemde monitor, werd gesteld was sprake van 
een zeer hoog werkaanbod. Omdat de prioriteit bij dit werkaanbod lag, is niet deelgenomen aan de monitor.
2. Is de gemeente Bergen op Zoom bereid aan de volgende monitor mee te gaan doen?
Antwoord:
Wij zijn zeker bereid om mee te werken aan een volgende monitor. Door het deelnemen aan een dergelijke monitor 
wordt het mogelijk de eigen prestaties met de omringende gemeenten te vergelijken en hier lering uítte trekken. Dit 
past uitstekend bij de huidige vorm van samenwerking met andere gemeenten in de regio. De huidige vorm van 
samenwerking met gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijven is immers op een volwassen niveau, waarbij op 
diverse strategische en operationele thema’s wordt samengewerkt. Wij spelen een rol en leveren inhoudelijke kennis 
bij de volgende projecten in de samenwerking:

het gezamenlijk opstellen van een plan voor meten en monitoren in de riolering,
het opstellen van een kansenkaart voor rioolrenovatie/ structuurkaart afkoppelen,
het gezamenlijk aanbesteden en inrichten van een nieuwe hoofdpost voor gemaalbesturing,
het opstellen van een uniform financieel overzicht t.b.v. de zorgplichten,
het op uniforme wijze vastleggen van beheerinformatie door juiste inzet van gegevens,
en het gezamenlijk aanbesteden van maai werkzaam heden.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden 
Wethouder


