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Samenwerkingsovereenkomst SAZ+ 2023-2026

voorgesteld besluit

Kennis nemen van de samenwerkingsovereenkomst SAZ+ 20232026;
SAZ+ via gemandateerd besluit per brief berichten over uw
besluit;

begrotingswijziging vervaardigen?

Nee

aanleiding

SAZ+ (samenwerking afvalwaterketen Zeeland) is het
samenwerkingsverband van de dertien Zeeuwse gemeenten,
Waterschap Scheldestromen en Evides. De provincie is geen lid
van SAZ+, maar agendalid bij het BOSAZ en adviseur in het
ambtelijk kernteam.
SAZ+ beoogt met de samenwerking invulling te geven aan de
bestuursakkoorden voor water (2018) en klimaatadaptatie
(2018).
Voorliggende (vernieuwde) overeenkomst geldt voor komende 4
jaar en geeft structuur aan de samenwerking en de inzet van
middelen (menskracht en geld).
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Overwegingen en advies
Regionale samenwerking in SAZ+ is van belang voor besparing op kosten van de
afvalwaterketen, waarborgen van kwaliteit en beperken van de kwetsbaarheid in
dienstverlening.
Voorliggende overeenkomst is een actualisering van de vorige SOK (2021-2024), geldt voor
de komende 4 jaar en geeft structuur aan de samenwerking en inzet van middelen
(menskracht en geld).
SAZ+ beoogt met de samenwerking invulling te geven aan de bestuursakkoorden voor water
(2018) en klimaatadaptatie (2018).
De overeenkomst besteedt aandacht aan relevante thema's voor de provincie: afstemming
met uitvoering KasZ, benutting van kansen van digitale gegevensuitwisseling en
waterkwaliteit. Een aantal acties uit KasZ pakt SAZ+ ook op. Inhoudelijke thema's van de
samenwerking zijn verder uitgewerkt in visie, strategie, meerjarenprogramma en jaarplannen.
Met deze werkwijze geeft SAZ+ op goede wijze invulling aan de samenwerking en de
beoogde doelen.
U wordt daarom geadviseerd kennis te nemen van de overeenkomst en SAZ+ via
gemandateerd besluit hierover positief
te berichten.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Bestuurlijke planning en doorlooptijd
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Consequenties besluit
Financiële consequenties
Geen

Juridische consequenties
Geen

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing
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