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en begroting 2020

Geachte leden van het dagelijks bestuur,
e

U heeft ons verzocht uw 1 begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 te behandelen en om u
voor 5 maart 2019 onze zienswijze te sturen i.v.m. het opstellen van een reactienota en de verdere
vaststellingsprocedure.
e

De 1 begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 zijn bestuurlijk behandeld in de vergadering
van het algemeen bestuur van 27 februari 2019.
Hieronder wordt, gerangschikt naar een aantal gezichtspunten, onze zienswijze weergegeven.
Algemene zaken:
Het algemeen bestuur deelt de zorg over de krapte op de arbeidsmarkt c.q. de mogelijkheden voor
inhuur en inleen van de waterschappen en vraagt of werkzaamheden geprioriteerd kunnen
worden.
Programma instandhouding:
De kosten voor programma instandhouding zijn aanzienlijk gestegen bij de actualisatie begroting
2019. Ondanks dat wij een professionele ondersteuning voor de uitvoering ondersteunen, vragen
wij u de kostenstijging voor de instandhouding tot het noodzakelijke te beperken.
Programma Kennis en verbinden:
Binnen het Waterschapshuis is een innovatiemakelaar aangesteld in vaste dienst. Wij zijn van
mening, zoals ook besproken in de VDW vergadering van 18 januari, dat de algemene kosten
(‘makelaarskosten’) binnen de personeelsbegroting van HWH vallen en de specifieke kosten (de
kosten voor implementatie en/of organisatieadvies bij de verandering) op de specifieke
innovatieprojecten drukken.
Het koersplan is een goede ontwikkeling die door de waterschappen wordt gedeeld. Dit koersplan
geldt t/m 2020. In het koersplan is afgesproken om in te zetten op innovatie en kennis. Hiervoor
zijn er 2 FTE ingezet plus een jaarbudget (totaal ruim € 1 miljoen). Na 2020 zijn in meerjarig
perspectief hiervoor (nog) geen kosten opgenomen. Desgevraagd is door u aangegeven dat in juli

2018 het Algemeen Bestuur naar aanleiding van het koersplan “Wijzer naar 2020” heeft bepaald
dat de nieuwe rollen voor een periode van 2 jaar (2019 en 2020) onder de verantwoordelijkheid
van het Algemeen bestuur wordt gebracht. De intentie, zoals verwoord in het Koersplan, is dat de
OGT op termijn eigenaar wordt van Kennis en Verbinden en hiervoor opdrachten aan HWH
versterkt. Omdat dit laatste nog niet geformaliseerd is, is dit nog niet in de begroting verwerkt. Wij
vinden dit onjuist en vragen u in meerjarig perspectief alsnog met deze kosten rekening te houden.
Conclusie
Met inachtneming van deze punten stemt waterschap Hunze en Aa’s in met de actualisatie
begroting 2019 en begroting 2020 van Het Waterschapshuis.
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het dagelijks bestuur,
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