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Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 

HWH 

Nummer: Bestuursstukken\2365 

Agendapunt: 6 

 

DB: Ja 

15-05-2017 

BPP: Nee  

 

FAZ: Ja  

24-05-2017 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

07-06-2017 

 

Opsteller:  

Rudi Boets, 0598-693861 

Personeelszaken, Financiën en 

Bedrijfsvoering 

Opdrachtgever: 

Harm Küpers 

Portefeuillehouder:  

Jan Batelaan 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

Als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Waterschapshuis (HWH) nemen we 

producten af. Op 6 juli 2017 wordt de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018  van Het 

Waterschapshuis vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR HWH. Hierin treedt de heer J. 

Batelaan op als vertegenwoordiger van ons waterschap.  

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

Instemmen met de zienswijze en de voorgestelde wijze van aanbieden aan het dagelijks bestuur van 

HWH. 

 

Bijlagen: Nee 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Sinds begin dit jaar is Hunze en Aa’s weer deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Het 

Waterschapshuis (HWH). Het dagelijks bestuur van HWH  moet op basis van artikel 50g, lid 1 Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) de begroting  acht weken vóór de behandeling in het 

algemeen bestuur van de GR HWH aanbieden aan de algemene besturen van de deelnemende 

partijen, zodat deze zienswijzen kunnen indienen bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis. 

Deze zienswijzen zullen voorzien van commentaar door het dagelijks bestuur van HWH voorgelegd 

worden aan het algemeen bestuur van HWH in haar vergadering op 6 juli 2017. De heer J. Batelaan 

vertegenwoordigt ons waterschap als lid van het algemeen bestuur van de GR HWH. 

 

De begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van Het Waterschapshuis zijn op 31 maart 

2017 ontvangen.  Er is voor 24 mei om een reactie verzocht vanwege de binnen HWH op te stellen 

reactienota door het dagelijks bestuur van HWH. Gezien het feit dat bestuurlijke behandeling in ons 

algemeen bestuur niet voor deze datum formeel kan worden afgerond, wordt gevraagd in te stemmen 

met de volgende werkwijze: n.a.v. de bestuurlijke behandeling in het dagelijks bestuur op 15 mei de 

bijgevoegde concept reactie, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, aan te bieden aan 

HWH en de definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur op 6 juni z.s.m. daarna ter kennis te 

brengen aan het dagelijks bestuur van HWH. 

 

Onze zienswijze is opgenomen in de concept brief die als bijlage is bijgevoegd. Hierin wordt 

gerangschikt naar een aantal gezichtspunten onze zienswijze weergegeven.  Kortheidshalve 

verwijzen wij u hiernaar. 

 

 

Financiën 

 

N.a.v. de Begrotingswijziging 2017: 

Op pagina 54 van de begrotingswijziging 2017 wordt als bijdrage van Waterschap Hunze en Aa’s een 

bijdrage een bedrag van € 448.274,- vastgesteld.  

In de bijdrage zijn een aantal producten die we willen afnemen nog niet opgenomen. Dit komt doordat 

we kort geleden zijn toe getreden en deze wijzigingen nog niet zijn doorgevoerd. De totale bijdrage 

voor 2017 zal op ongeveer € 488.000,- uitkomen.  

 

N.a.v. Ontwerp begroting 2018: 

Op pagina 52 van de ontwerpbegroting 2018 wordt als bijdrage van Waterschap Hunze en Aa’s een 

bijdrage van € 426.723,- vastgesteld. Deze bijdrage zal ook nog bijgesteld worden doordat er van een 

aantal producten nog niet onze deelname is verwerkt. De schatting is dat onze bijdrage rond de  

€ 468.000,- zal uitkomen. 

 

 

Voorstel  

 

Instemmen met de zienswijze en de voorgestelde wijze van aanbieden aan het dagelijks bestuur van 

HWH. 
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namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


