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Geachte leden van T.a.v. het dagelijks bestuur, 

 

U heeft ons verzocht uw 1
e
 begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 te behandelen en om u 

voor 13 maart 2018 onze zienswijze te sturen i.v.m. het opstellen van een reactienota.  

 

Gezien het feit dat bestuurlijke behandeling in ons algemeen bestuur niet voor deze datum formeel 

kan worden afgerond, ontvangt u van ons, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring door 

ons algemeen bestuur, een concept reactie. Deze is behandeld in het dagelijks bestuur van 19 

februari. Na behandeling in ons algemeen bestuur op 28 maart ontvangt u zo snel mogelijk onze 

definitieve besluitvorming. 

Hieronder wordt, gerangschikt naar een aantal gezichtspunten, onze zienswijze weergegeven. 

 

Algemene zaken: 

T.a.v. de Planning en Control cyclus vragen wij ons af wat de realiteitswaarde van de begroting is.  

De begroting 2019 ligt nu ter inzage terwijl de jaarrekening van 2017 nog niet afgerond is. Hierdoor 

kunnen de leerpunten uit de jaarrekening 2017 niet worden meegenomen in de begroting 2019. 

Deze werkwijze bevreemd ons. 

 

Bij de ontwerpbegrotingen en herziene begrotingen van de laatste jaren zien we dat de ontwerp 

begrotingen aanzienlijk lager zijn dan de herziene begrotingen. Zie het overzicht hierna. Dit lijkt 

een tendens te worden en dan is de vraag hoe reëel de huidige begroting 2018 en de begroting 

2019 zijn. 
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Het is opvallend dat de voor interne verbetering (instand houding) in de 1
e
 begrotingswijziging 

2018 opgenomen benodigde middelen nogal hoog zijn. De organisatie Het Waterschapshuis staat 

al een aantal jaren en dan mag er verwacht worden dat de ondersteuning al goed is ingericht. De 

kosten voor interne verbeteringsprojecten gaan van € 280.000,- naar  € 900.000,-. Gezien de 

omvang van de organisatie is dat erg fors. Hiervan graag een nadere toelichting. 

  

DAMO’s 

Een groot deel van de kostenposten in de begroting betreft de DAMO’s nl. € 1.027.930,- voor 2018 

en € 705.293,- voor 2019. Wij vragen ons af waarom in grote mate geld besteed wordt aan 

programma’s die door de deelnemende waterschappen maar beperkt in gebruik zijn genomen. 

 

Juiste vermelding van deelname aan programma’s: 

In de actualisatie begroting 2018 staat Hunze en Aa’s ten onrechte niet als deelnemer genoemd bij 

Open data. 

 

Wel staat Hunze en Aa’s in deze begroting als deelnemer genoemd bij DAMO metingen en 

keringen. Deze vermelding is onjuist. 

 

Hoewel het om een kleine wijziging gaat zullen de bedragen van Hunze en Aa’s en de andere 

waterschappen in de actualisatiebegroting 2018 aangepast moeten worden.  

 

Deelname Overeenkomsten (DVO’s) 

Voor de programma-onderdelen die niet wettelijk zijn, dan wel hun oorsprong vinden in collectieve 

besluitvorming in de ledenvergadering van de UVW, worden zogenaamde deelname 

overeenkomsten (DVO’s) opgesteld en door deelnemende waterschappen ondertekend. Deze 

waterschappen moeten zelf ook een getekend exemplaar van deze DVO’s ontvangen.  Hunze en 

Aa’s mist de alle getekende DVO’s van na de toetreding. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat wij 

deze DVO’s alsnog ontvangen. 

 

Doorontwikkeling en gebruik WILMA 

De referentie architectuur WILMA is een programma dat al jaren een vast onderdeel is op de 

begroting. De bijdragen van de gezamenlijke waterschappen in de ontwerpbegrotingen bedragen 

in totaal € 295.000,- per jaar. De bijdrage in de actualisatiebegroting 2018 is zelfs € 533.122,-. Het 

is ons onduidelijk waarvoor deze bedragen worden aangewend. De afgelopen jaren is er naar 

onze mening niet of nauwelijks voortgang geweest. Kunt u toelichten wat er de afgelopen twee 

jaren is gerealiseerd en wat er in 2018 gerealiseerd gaat worden en waarom de bijdrage zo hoog 

is? 
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Omgevingswet 

Voor het onderdeel Omgevingswet is € 600.000,- opgenomen, plus een verwachte 

begrotingswijzing van € 800.000,-. Wat is concreet de rol van HWH in dit programmaonderdeel.  

 

Kennis en verbinden: 

Hunze en Aa’s ondersteunt het idee achter het programma Kennis en Verbinden. Dit is naar ons 

idee een rol die goed past bij een organisatie als HWH. Hiermee kan HWH de waterschappen die 

dezelfde doelstellingen hebben bij elkaar brengen. Ook kan HWH zich hier profileren als 

inhoudsdeskundige bij projecten waarin wordt samengewerkt.  
 
Projecten: 

De gezamenlijke (collectieve) projecten zijn naar onze mening: 

- Wat wettelijk verplicht is; 

- Wat door besluitvorming binnen de leden vergadering de Unie Van Waterschappen is 

bestempeld als collectief. 

De projectleiding van dit soort projecten kan en moet belegd zijn bij HWH.  

Voor alle andere projecten (facultatief) zou naar onze mening een projectleider door één van de 

deelnemende waterschappen geleverd moeten worden. Hiermee kan een deel van de problemen 

rondom inhuur of levering personeel worden opgevangen. De belanghebbende waterschappen zijn 

dan verantwoordelijk voor het leveren van het benodigde personeel. In deze projecten kan HWH 

optreden als adviseur en verbinder tussen de waterschappen en mogelijk externe partijen. 

 

Inzet personeel 

Het is zichtbaar dat er circa 20.000 uur niet is ingevuld qua bemensing maar wel op product niveau 

is begroot. Het risico is dat er tegen hogere kostprijs moet worden ingehuurd als de voorgestelde 

invulling niet kan worden gerealiseerd. 

Als we kijken naar de uren die nog ingevuld moeten worden qua personele inzet, valt ons op dat 

42% hiervan door de waterschappen geleverd moet worden. Hunze en Aa’s vraagt zich af of 

de waterschappen in staat zijn om personeel te leveren en of ze wel willen samenwerken. Door 

waterschappen meer verantwoordelijk te geven bij met name de facultatieve projecten wordt het 

draagvlak vergroot. Men zal eerder geneigd zijn een medewerker te laten deelnemen als het 

project ervaren wordt als een eigen project. Door deze werkwijze wordt kennis en kunde 

opgebouwd binnen de deelnemende waterschappen Zo wordt voorkomen dat de kennis na afloop 

van een project met het vertrek van een (extern ingehuurde) projectleider weer verdwijnt. Deze 

kennis kan vervolgens weer gedeeld worden met andere waterschappen. 
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Conclusie 

Waterschap Hunze en Aa’s zou graag een verduidelijking willen op bovenstaande punten en we 

gaan ervan uit dat dit verwerkt wordt in de 1
e
 herziene begroting 2018 en de begroting 2019. Met 

inachtneming van deze punten stemt waterschap Hunze en Aa’s in met de actualisatie begroting 

2018 en begroting 2019 van Het Waterschapshuis. 

 

 

Hoogachtend, 

 

het dagelijks bestuur,  

 

 

 

Harm Küpers Geert-Jan ten Brink 

Secretaris-directeur Dijkgraaf 

 

 

 

 

   

 

 

 


