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INLEIDING

Voor  u  ligt  de  Tweede  Bestuursrapportage  2020.  Opnieuw  beheerst  het 

coronavirus  het  dagelijks  leven.  De  afgelopen  periode  was  dat  vanwege 

verspoeling van de maatregelen in mindere mate aan de orde dan tijdens het 

samenstellen van de vorige Bestuursrapportage. Helaas is er sinds kort is sprake 

van  een  tweede  besmettingsgolf.  Gevolg  hiervan  is  dat  de  onzekerheid  over 

ontwikkelingen gedurende de rest van dit jaar meteen toeneemt. 

In deze uitzonderlijke omstandigheden hebben we voor de tweede maal dit jaar 

geprobeerd  ons  een  beeld  te  vormen  van  de  situatie  waarin  het  waterschap 

verkeert.  In  deze  2e  Bestuursrapportage  willen  we  u  informeren  over  de 

voortgang van de programmamaatregelen, de financiële stand van zaken en het 

investeringsprogramma. Ook gaan we in op de realisatie van de trendtaakstelling 

op  goederen  &  diensten  van  €  2,2  mln.  Dit  bedrag  is  als  volgt  over  de 

programma’s  verdeeld:  Waterveiligheid  €  0,1  miljoen;  Watersysteem  €  1,2 

miljoen; Waterketen € 0,5 miljoen en M&O € 0,4 miljoen.

Als we proberen vooruit te kijken dan is er sprake van onzekerheid. Het valt niet  

te  voorspellen  of  er  nog  een  verdere  verscherping  van  de  maatregelen  gaat 

plaatsvinden en hoe lang de maatregelen van kracht blijven. 

ALGEMEEN BEELD

Coronacrisis

De consequenties van de coronacrisis komen voor een groot deel nog overeen 

met  hetgeen  wij  hebben  gemeld  in  de  vorige  Bestuursrapportage.  Door  de 

versoepeling  van  maatregelen  konden  er  de  afgelopen  maanden  weer  meer 

fysieke  ontmoetingen  plaatsvinden.  Sinds  kort  is  er  echter  sprake  is  van  een 

tweede  besmettingsgolf  en  daardoor  zal  de  impact  van  corona  de  komende 

maanden  weer  groter  zijn.  In  de  afgelopen  rapportage  zijn  de  dagelijkse 

werkzaamheden in het algemeen redelijk doorgegaan. We blijven er alles aan 

doen  om  de  projecten  voort  te  zetten,  maar  inspraak  en  participatie  bij 

ruimtelijke projecten en HWBP vormen een punt van aandacht.  De wetgeving 

rond de omgevingswet is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2022. 

In  deze  coronatijd  zijn  innovatie  en  onderlinge  samenwerking  binnen  ons 

waterschap en tussen waterschappen en platformen lastiger te organiseren. De 

impact hiervan is er, maar laat zich niet eenvoudig concretiseren. De afgelopen 

periode  hebben  wij  een  groot  deel  van  onze  projecten  en  reguliere 

werkzaamheden gewoon kunnen uitvoeren. Als WDODelta voorzien wij de Unie 

van Waterschappen ook van informatie om hen in staat te stellen op nationaal 

niveau de schade van corona voor de waterschapswereld in beeld te brengen. In 

vergelijking met andere sectoren blijkt die schade vooralsnog mee te vallen. Er is  

sprake van een beperkte vertraging in de taakuitvoering. Ook heeft een aantal  

waterschappen  er  voor  gekozen  om  in  deze  crisisperiode  projecten  te 

vervroegen. 

Corona heeft ertoe geleid dat Aqualysis enkele maanden verminderd productief  

kon  zijn.  Deze  stagnatie  heeft als  gevolg  gehad  dat  de  vaste  lasten  worden  

toegerekend aan een lagere productie met als gevolg dat de eenheidsprijs (ILOW 

punten)  toe  genomen  is.  Naar  verwachting  zullen  de  totaalkosten  voor 

programma  3  stijgen.  Deze  stijging  is  een  autonome  ontwikkeling  en  niet 

beïnvloedbaar. 

Het  ministerie  van  VWS  heeft de  waterschappen  gevraagd  te  helpen  bij  het  

monitoren  van  de  coronapandemie  bij  de  RWZI’s.  Door  een  intensieve 

monitoring kunnen nieuwe uitbraken van het virus snel worden ontdekt. Deze 

intensieve monitoring leidt tot een verhoogde inzet van Aqualysis met als gevolg  

dat  de  initiële  kosten  toenemen.  Deze  verhoging  wordt  vooralsnog  volledig 

vergoed door het ministerie en leidt niet tot een structurele lasten verhoging.

Als waterschappen overleggen we regelmatig,  gezamenlijk  met gemeenten en 

provincies,  met  het  Rijk  over  de  coronaschade  die  wij  als  lagere  overheden 

ondervinden.  Het  Rijk  heeft als  vervolg  hierop in  mei  van dit  jaar  een eerste  
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steunpakket  beschikbaar  gesteld  van  €  566  miljoen,  dat  volledig  naar  de 

gemeenten is  gegaan. Eind augustus is  er een tweede steunpakket van € 777 

miljoen vrijgemaakt dat, op € 8 miljoen voor de Provincie na, ook geheel naar de 

gemeenten is  gegaan.  Basis  voor  de verdeling vormt de berekende financiële 

schade en die is voor gemeenten onevenredig groot. Duidelijk is dat de schade 

voor  ons  als  waterschappen  vooralsnog  te  overzien  is.  Als  gevolg  van 

verminderde  bedrijfsactiviteiten  zullen  de  inkomsten  van  de  zuiveringsheffing 

minder zijn. 

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft GBLT op verzoek uitstel van betaling  

aan bedrijven en zzp’ers verleend. GBLT heeft namens WDODelta van bedrijven  

voor een bedrag van bijna € 500.000 aan uitstelverzoeken ontvangen. Dit is de  

laatste  maanden  niet  verder  opgelopen.  De  uitstelregeling  is  per  31-8-2020 

geëindigd. In  welke  mate  verleend  uitstel  leidt  tot  afstel  van  betaling  zal  de 

komende  periode  blijken.  Het  risico  hierop  neemt momenteel  toe.  Naarmate 

meer  bedrijven  failliet  gaan,  zal  ook  een  groter  deel  van  de 

waterschapsbelastingen  oninbaar  blijken.  Wij  blijven  samen  met  onze 

medeoverheden in gesprek met het Rijk  over de financiële schade die wij  als  

waterschappen ondervinden. Mocht die substantieel oplopen dan kunnen ook wij 

mogelijk aanspraak maken op een nieuw steunpakket.    

Programma Waterveiligheid

Aan het begin van het jaar zijn we geconfronteerd met hoge waterstanden. Het 

achtergebleven daak hebben we opgeruimd en we hebben dit jaar ondanks de 

coronacrisis het beheer van onze dijken adequaat kunnen uitvoeren. We hebben 

voortgang gemaakt met het dashboard waterveiligheid om de hoogwatersituatie 

permanent te kunnen monitoren. We hebben de besparing conform de trend 

kunnen realiseren. De voortgang van de HWBP-projecten is conform programma. 

De impact van de coronacrisis op de mijlpalen is beperkt gebleven.

Programma Watersysteem 

Per april hebben we het peilbeheer van de Drentse Hoofdvaart overgenomen van 

de provincie. Na het hoge water in het voorjaar zijn we meteen goed op de proef 

gesteld door de intense droogte vanaf april tot en met juni. In juli viel gelukkig 

weer wat neerslag, maar augustus was weer heet met de langste hittegolf sinds  

jaren. We zijn er in geslaagd de overlast van de droogte voor de ingelanden te 

beperken. Uiteraard hebben we daar onze gemalen, waaronder Zedemuden en 

de net nieuw overgenomen gemalen, flink voor aan het werk moeten zetten met 

hogere energiekosten tot gevolg. De droogte manifesteert zich nu voor het derde 

jaar op rij  en we kunnen ons de vraag stellen of we het nog steeds over een  

incident hebben. We hadden ons in het voorjaar voorgenomen € 1,2 miljoen te  

besparen op de goederen en diensten, maar dat is vanwege extra uitgevoerde 

baggerwerkzaamheden en de extra  energielasten niet  gelukt.  Wij  constateren 

afgelopen  jaren  een  patroon  van  extra  energiekosten  voor  de  gemalen  ten 

gevolge van te natte of te droge omstandigheden, die mogelijk samenhangen met 

de klimaatverandering. Bij de jaarrekening zullen wij de analyse opstellen en bij  

begrotingsbrief 2022 maken wij financieel inzichtelijk wat de consequenties zijn.

 Programma Waterketen

In 2020 hebben de zuiveringen naar wens gepresteerd. Enkele kleine technische 

storingen daargelaten,  zijn  we tevreden.  We hadden ons voorgenomen op de 

goederen en diensten van het hele programma Waterketen in 2020 € 0,5 miljoen 

te besparen. Op het moment van de eerste Bestuursrapportage begonnen we 

echter  met  een  klein  tekort.  Dit  tekort  is  toegenomen.  Dit  wordt  met  name 

veroorzaakt door hogere energiekosten, de invulling van de motie om de scope te 

bepalen voor project Echten en enkele kleinere tegenvallers. Gevolg hiervan is 

dat  de besparing van €  0,5  mln  dit  jaar  niet  bij  Waterketen gerealiseerd  kan 

worden.

Programma Maatschappij en Organisatie (M&O)

Binnen het programma M&O is het thuiswerken en het werken en vergaderen op 

kantoor  van  de  anderhalvemetersamenleving  vorm  gegeven.  Het  aangepaste 
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werken geldt  ook voor educatie en onze internationale activiteiten die vooral 

digitaal  plaatsvinden en daarmee voor  internationaal  minder  (reis)kosten  met 

zich meebrengen. De verminderde mogelijkheden tot het volgen van trainingen 

en opleidingen leveren naar verwachting een voordeel op van bijna € 0,6 mln.

FINANCIËLE RAPPORTAGE

Bij de 1e Bestuursrapportage melden wij nog een klein voordeel van € 0,1 miljoen. 

Met deze 2e Bestuursrapportage wijzigt het beeld in positieve zin. Het voordeel is  

nu becijferd op € 0,9 miljoen. 

bedragen * miljoen Begroting Berap I Berap II

Lasten -124,1 -123,8 -124,5

Onvoorzien          -0,2          -0,2          -0,2 

Baten       118,7       118,5       120,0 

Saldo (benodigde onttrekking reserves)          -5,6          -5,5          -4,7 

Voordeel t.o.v. begroting  n.v.t.           0,1           0,9 

Naast  € 0,4 miljoen aan extra  lasten wordt er  ook € 1,3  miljoen meer  baten 

verwacht.  Bij  de  begrotingsbrief  over  2020  hebben  wij  het  bestuur  beloofd 

structureel  een  besparing  te  realiseren  van  €  2,2  miljoen.  Bij  de  1e 

Bestuursrapportage  hebben  wij  u  aangegeven  deze  taakstelling  over  de  4 

programma’s te verdelen. 

Op korte termijn,  tijdens de coronacrisis,  is  het geen sinecure om contracten, 

afspraken enzovoort vlot om te buigen. De historische structurele onderschrijding 

wordt naar verwachting niet gerealiseerd. Om budgettaire knelpunten op termijn 

te voorkomen, is actief gestuurd op het verdelen van deze taakstelling over de 

diverse onderdelen van het programma. In de begroting 2021 en volgende jaren 

is de stelpost verwerkt in de budgetten.

Aan  de  batenkant  onderscheiden  we  naast  het  extra  dividend  van  de 

Waterschapsbank,  iets  hogere  belastingopbrengsten  door  toename  van  het 

bebouwd  oppervlak  en  een  gunstige  afrekening  over  voorgaande  jaren.  We 

hebben  daarentegen  meer  kwijtschelding  verleend.  Aan  de  lastenkant  spelen 

vooral de energiebelastingen een grote rol: fors meer inzet van de gemalen door 

eerst het hoge water en daarna de droogte.

Onderstaande tabel geeft de uitkomsten per programma weer.

De  verschillen  tussen  de  programma’s  lijken  groot  maar  worden  grotendeels 

veroorzaakt door het verdelen van de trend zoals bij de 1e Bestuursrapportage is 

afgesproken. De negatieve bedragen ontstaan dus door de trend en dienen niet 

te worden geïnterpreteerd als een ‘tekort’ bij het programma.

De trend is voor 2020 bij de 1e Bestuursrapportage als volgt verdeeld:
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Programma  Waterveiligheid  €  0,1  miljoen;  Programma  Watersysteem  €  1,2 

miljoen;  Programma  Waterketen  €  0,5  miljoen  en  Programma  M&O  €  0,4 

miljoen.

De  meevaller  op het  dividend,  vrijval  uit  voorzieningen  en  lagere  rentelasten 

tezamen met een inzet van de organisatie om de kosten te beperken, hebben 

geleid tot een voordelig resultaat van € 0,9 miljoen, waarbij de trend volledig is  

gerealiseerd.  Mogelijk  kunnen  we  in  de  jaarrekening  nog  iets  meer  voordeel 

presenteren.  Om  de  Bestuursrapportage  beperkt  te  houden  hebben  wij  een 

rapportagetolerantie van € 50.000 aangehouden. Dit betekent dat kleine voor- en 

nadelen nu niet zijn meegenomen, maar opgeteld kan dit nog tot een aanzienlijk 

verschil leiden bij de jaarrekening. 

DIVIDENDEN

De NWB heeft ons medegedeeld dat uitbetaling van het dividend in 2020 niet  

meer plaatsvindt. Uitstel  is geen afstel want inmiddels hebben we het bericht  

ontvangen dat het dividend in 2021 wordt uitbetaald. Dit betekent een meevaller 

van € 1,0 miljoen ten opzichte van de begroting.

BELASTINGOPBRENGSTEN

De prognose voor de totale opbrengst aan “Zuiveringsheffing woonruimten” is 

nagenoeg gelijk aan de primitieve begroting. 

De opbrengst aan “Zuiveringsheffing bedrijfsruimten” wordt lager ingeschat dan 

begroot  (€  0,4  miljoen).  Daarbij  verwachten  we  hogere  inkomsten  voor  de 

meetbedrijven, maar veel lagere voor de overige bedrijven (11.000 ve). Dit wordt 

met  name veroorzaakt  door  de getroffen maatregelen ter  bestrijding van het 

coronavirus (denk bijvoorbeeld aan de (tijdelijke) sluiting van de horeca). 

De aanslagen die nog over voorgaande jaren opgelegd konden worden, zorgen 

voor extra niet begrote inkomsten van ongeveer € 0,3 miljoen.

De prognose voor de totale opbrengst “Watersysteemheffing” komt, inclusief de 

aanvullende opbrengst over voorgaande jaren, ruim € 0,3 miljoen hoger uit dan 

begroot.

De twee belastingsoorten samen zorgen naar verwachting voor extra inkomsten 

van € 0,26 miljoen ten opzichte van de begroting.

MAATREGELEN

De  voortgang  van  de  maatregelen  uit  de  programmabegroting  zijn  via  het 

stoplichtmodel uitgevraagd. De onzekerheid vanwege de duur en omvang van 

coronamaatregelen betekent dat inzichten snel kunnen wijzigen. Toch vinden wij  

het belangrijk u de stand van zaken te presenteren. Onderstaande grafiek geeft 

weer hoe er gescoord is. 
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Totaalbeeld

Van de 68 maatregelen scoren er 52 groen, 15 oranje en 1 rood. Per programma 

is een toelichting opgenomen. In de bijlage staan alle maatregelen opgenomen 

die oranje of rood scoren.

Programma Waterveiligheid

Over de voortgang van het HWBP is het volgende te melden. Bij  de projecten 

Stenendijk Hasselt en Zwolle-Olst is de aanbesteding met een kleine vertraging 

volbracht. 

De financiële beheersing van de projecten vraagt ook aandacht. In de afgelopen 

periode  is  op  verschillende  niveaus  veelvuldig  afstemming  geweest  over  de 

subsidieverlening van de verschillende projecten. Een “warme brief” vanuit de 

programmadirectie voor Zwolle-Olst spreekt vertrouwen uit in de aanpak. Voor 

Stadsdijken  Zwolle  is  nu  vanuit  de  programmadirectie  groen  licht  voor  de 

afronding van loop 1 en start loop 2 na interventie van de Adviescommissie. Er 

ligt nog geen definitieve uitspraak van de adviescommissie over loop 0 en 1. Wel 

hebben ze aangegeven geen bijzondere zaken gevonden te hebben die leiden tot  

een groot verschil van inzicht. Door deze interventie is er enige vertraging op de 

kredietaanvraag voor de planuitwerking.  Voor  het  project  Veilige  Vecht is  het 

startdocument Omgevingswet gepubliceerd als start van de verkenning. Bij het 

project  de  Noordelijke  Randmeerdijk  wordt  het  projectplan  Waterwet  naar 

verwachting een aantal maanden later in ontwerp vastgesteld. Dit heeft verder  

geen consequenties voor de bijdrage aan het waterschap Vallei & Veluwe. 

We  willen  voor  een  deel  van  ons  gebied  in  beeld  hebben  wat  het 

handelingsperspectief is na een overstroming, om schade en aantal slachtoffers 

zo veel mogelijk te beperken. Besloten is om dit vraagstuk volgordelijk aan te  

pakken.  Op  dit  moment  worden  in  samenwerking  met  het  platform 

crisisbeheersing  Waterschappen  Midden-Nederland  onderzocht  hoe  de 

overstromingsscenario's  eruit  zien.  Dit  is  stap  1  voor  het  bepalen  waar  de 

potentiële  risico's  liggen  en  daarmee  het  uitgangspunt  voor  een 

handelingsperspectief. Na het voltooien van dit onderzoek wordt op basis van dit 

resultaat  een  plan  van  aanpak  opgesteld  ten  behoeve  van  het 

handelingsperspectief.

Programma Watersysteem 

Op basis van de voortgang van de maatregelen in het programma watersysteem,  

blijkt  dat  de  impact  van  corona  op  ons  werk  voor  nu  beperkt  is.  De 

programmering loopt grotendeels conform het plan door. De beperkte mate van 

vertraging in 2020 geeft geen aanleiding de verwachtingen met betrekking tot  

doelbereik  bij  te  stellen.  Zo  zijn  er  bijvoorbeeld  weliswaar  minder  agrariërs 

bezocht  in  2020  (toezicht),  maar  dat  leidt  niet  meteen  tot  verminderd 

naleefgedrag  en daarmee een  lagere  waterkwaliteit.  Toch  kunnen zich  op  de 

langere termijn knelpunten voordoen. Door corona is het lastiger om afstemming 

te  zoeken  met  zowel  bestuurlijke  partners  als  met  overige  partners  in  ons 

netwerk. Vooral ten aanzien van het organiseren van nieuwe initiatieven en het 

tempo waarin  initiatieven  zich  ontwikkelen,  vormt  corona  een  complicerende 

factor.  Indien corona op de lange termijn  aanwezig  blijft,  bemoeilijkt  dat  ons 

werk. De impact en waarschijnlijkheid van dit scenario is op dit moment nog niet  

goed te duiden

Programma Waterketen

Binnen het programma Waterketen liggen de meeste maatregelen op schema. Er 

wordt voortvarend gewerkt aan de invulling van de motie rondom project Echten 

die in het Algemeen Bestuur van 26 mei 2020 is aangenomen. Begin 2021 zal naar 

verwachting  het  eindvoorstel  aan  het  Algemeen  Bestuur  worden  voorgelegd. 

7



Daarnaast  worden  stappen  gezet  om  risicogestuurd  het  onderhoud  van  onze 

assets te beoordelen (implementatie via assetmanagement).

Programma Maatschappij en organisatie

De meeste maatregelen uit dit programma worden, ondanks enige vertraging in 

het  voorjaar  door  corona,  alsnog  gerealiseerd.  Voor  de  onderdelen 

assetmanagement, digitale transformatie, dienstverlening en internationaal geldt 

dat  de oorspronkelijke  planning dit  jaar  niet  meer behaald  kan worden.  Voor 

internationaal  geldt  dat door het niet meer kunnen reizen minder kosten zijn  

gemaakt.

Inmiddels is de Watervisie in september gereed gekomen en wordt de watervisie 

vanaf het najaar door vertaald in het Waterbeheerprogramma.

De  realisatie  van  energieneutraal  ligt  ook  op  koers.  De  methode  van 

kostentoedeling is dit jaar geactualiseerd. 

De  ICT  maatregelen  worden,  ondanks  de  herprioritering  i.v.m.  het  massaal 

thuiswerken, alsnog gerealiseerd. Dit geldt ook voor de implementatie van het 

nieuwe financieel systeem per 1 januari aanstaande.

De Omgevingswet is in het jaar 2020 intensief voorbereid. Voorzien is in opleiding 

van medewerkers door kennisoverdracht en gaming, die door corona grotendeels 

digitaal zijn uitgevoerd. De digitale slag is ook gerealiseerd bij educatie, naast het 

op kleinere groepen kunnen voortzetten van buitenactiviteiten.

INVESTERINGEN

De  investeringen  over  2020  lopen  zoals  eerder  vermeld  door.  Hieronder  is  

vermeld of het mogelijk is de investering binnen het krediet te realiseren. Het 

overzicht  wijkt  nauwelijks  af  van  de  1e bestuursrapportage.  Slechts  bij  het 

programma Watersysteem wijkt  er  1  investeringen  af.  Het  scoren van  oranje 

betekent een afwijking van de uitgangspunten maar niet dat de oorzaken nog 

niet zijn opgelost.

Toelichting op bovenstaande cijfers:

De  investering  die  niet  conform het  krediet  besluit  gerealiseerd  kon  worden, 

betreft een voorloper van de overdracht stedelijk water en is na besluitvorming  

vorig jaar januari niet meer relevant.

Het  beeld  over  de  voortgang  van  de  investeringsportefeuille  wordt 

gecompleteerd,  door  een  overzicht  waarin  ook  voorgenomen  investeringen 

worden betrokken. Voorgenomen investeringen zijn als verwachte besteding in 

de  begroting  opgenomen,  zonder  dat  er  ten  tijde  van  het  opstellen  van  de 

begroting  een  krediet  was  aangevraagd.  Deze  investeringen  hebben  een 

substantiële invloed op de omvang van de toekomstige kapitaallasten.
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Uit de in het bijlagenboek (zie onder 3a) gepresenteerde mijlpalen blijkt dat er, 

op  het  moment  van  deze  rapportage,  in  beperkte  mate  vertraging  wordt 

verwacht. Bij het interpreteren van de informatie dient men zich bewust te zijn 

van de onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. 

Er wordt verwacht dat er per saldo 24 kredieten minder worden aangevraagd in  

2020 dan de 153 die zijn begroot. Als we kijken naar de verdeling van afwijkingen 

over investeringsrubrieken, zien we dat er zich vooral afwijkingen voordoen bij de 

WOM programmering. Dit betreft 20 van de 24 afwijkingen. Dit is het gevolg van 

noodzakelijke  herprogrammering  om  de  uitvoering  van  de  WOM  binnen  de 

kaders van tijd en geld plaats te laten vinden richting 2027. In de begroting is de 

uitvoerbaarheid van het WOM-programma als risico benoemd. Met het oog op 

de in de begrotingsbrief voorgestelde beheersmaatregelen is er sprake van een 

beheersbaar risico. 

 

Per saldo wordt verwacht dat het aantal gereedmeldingen van investeringen zal 

dalen met  8 ten opzichte  van het  begrote  aantal  van 97.  Bij  het  programma 

waterketen is deze mutatie al gerapporteerd bij de 1e bestuursrapportage. Het is 

het gevolg van projecten die zijn doorgeschoven uit 2019 naar 2020.

Voor verdere toelichting van de mutaties van de mijlpalen van de investeringen 

wordt verwezen naar de bijlagen 3a en 3b.
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RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Deze rapportage is opgesteld in de tweede fase van de coronacrisis. De duur van  

de nieuwe lockdown is onzeker. Als de maatregelen worden verscherpt, ontstaat 

mogelijk weer de situatie van dit voorjaar. De gevolgen van een tweede lockdown 

zijn niet te overzien en vormen geen onderdeel van deze rapportage. 

De consequenties van het uitstellen van wetgeving zijn geheel niet te overzien, 

omdat er nog geen nieuw tijdpad is aangekondigd. De impact van de crisis op 

ondernemingen en hun activiteiten is ook niet goed in te schatten. We hebben 

deze rapportage samengesteld op basis van de bekende gegevens. Dit betekent 

een grote disclaimer waar we rekening mee moeten houden. De volgende risico’s  

zijn door het waterschap gesignaleerd:

Geactiveerde personeelskosten

De  kosten  van  personeel  drukken  op  investeringsprojecten  voor  zover  de 

projecten  doorgang  vinden.  Stagnatie  kan  tot  een  dekkingsprobleem  leiden, 

omdat de uren niet besteed kunnen worden aan deze investeringen. .

Bedrijvigheid

Faillissementen en stakingen van bedrijfsactiviteiten kan een effect hebben op de 

inbaarheid van belastingen en op de omvang van het belastingareaal. 

Nieuw financieel systeem

De  afdeling  Financiën,  Inkoop  &  Recht  is  samen  met  collega’s  van  andere 

afdelingen druk bezig met het implementeren van het nieuwe financiële pakket. 

Een  belangrijk  project  dat  veel  van  ons  vraagt.  Zeker  nu  medewerkers  en 

consultants vanwege corona slechts beperkt op kantoor kunnen samenkomen. 

Ons  doel  blijft om  het  nieuwe  financieel  systeem  per  1  januari  2021  te  

implementeren.

Anderhalve-meter-economie

De  inrichting  van  kantoor  is  niet  ontworpen  op  de  anderhalvemeterregel. 

Hetzelfde geldt voor verplaatsingen van collega’s per auto. Zolang de anderhalve 

meter  economie  van  toepassing  blijft,  zullen  op  alle  diverse  locaties  van 

WDODelta  aanpassingen  van  kracht  blijven.  De  inrichting  en  omvang  van  de 

locaties  zijn  niet  berekend  op  de  anderhalvemetersamenleving.  Aanpassingen 

betreffen het gebruik van de gebouwen volgens de RIVM normen in combinatie 

met thuiswerken, looproutes, en gewijzigde teamprocessen op locaties zoals de 

zuiveringen. Ook de vergaderlocaties zijn nog steeds beperkt. Voor verbouwingen 

zijn geen middelen gereserveerd.
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