
Deltabijeenkomst  AB 
10 november

• 2e berap 2020
• Begroting 2021 en 

meerjarenraming 2022-2024

Toelichting op:



Programma:
1.   2e berap 2020:

- toelichting op inhoud 2e berap

- gelegenheid tot stellen (technische) vragen

------------  circa 20.10 uur  Pauze                    -----------------

2.    Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024:

- gewijzigde opzet en indeling begroting

- ontwikkeling financieel kader begroting

- ontwikkeling lasten en tarieven

- gelegenheid tot stellen (technische) vragen

------------       21.00 uur         Afsluiting presentatie      -----------------

3.   Korte instructie vergaderorde AB-vergadering van 17 november a.s.   



Beantwoording technische vragen 
Hiervoor zijn vanavond beschikbaar:

- Programma Watersysteem: -> Bert Hendriks

- Programma Waterketen: -> Melanie Kuiper

- Programma Waterveiligheid -> Marieke Wit

- Programma M&O: -> Esther Luijer

- Financiële vragen: -> Hendrik Jan van Veen

-> Andrew de Graaf

-> Marc Kool

-> Bert Mellema



Tweede bestuursrapportage 2020



Inhoud presentatie 2e Berap

1. Algemeen beeld in Coronatijd

2. Financieel beeld

3. Voortgang maatregelen

4. Voortgang investeringen



1. Algemeen beeld in Coronatijd

- Regulier werk loopt grotendeels gewoon door.

- Projecten lopen door maar kennen lichte vertraging.

- Inspraak en participatie bij HWBP- en ruimtelijke projecten is lastig zonder fysieke 

contactmomenten.

- Nieuwe projecten komen minder snel op gang.

- Personeel werkt thuis en dat gaat redelijk goed, maar onderlinge uitwisseling is 

minder.

- Innovatie en samenwerking met anderen laat zich moeilijker organiseren. 

- Aangehaakt bij overleg van lagere overheden met Rijk over schade Corona en bij het 

monitoren van de pandemie via de RWZI’s.

- Impact 2e besmettingsgolf gaat blijken. 



2. Financiën: totaalbeeld 

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 





3. Voortgang maatregelen

• 15 maatregelen scoren oranje.

• Er is sprake van vertraging of 
mogelijke kostenoverschrijding.

• Coronamaatregelen maken het 
lastiger de planning te halen.

• Er is 1 maatregel die rood scoort 
(bewuste keuze).

• Toelichting in Bijlagenboek



4. Voortgang investeringen

• 93% van de investeringen verloopt volgens opdracht. Slechts 2 
afwijkingen ten opzichte van de 1e Berap

• Coronacrisis kan de voortgang nadelig beïnvloeden.
• Herprogrammering WOM projecten levert meeste afwijkingen op.



Vragen over de 2e berap 2020?



Pauze



Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024



Bijzonderheden Begroting 2021-2024

 Nieuwe vormgeving en gewijzigde indeling begrotingsboekwerk

 Doelen zijn leidend voor de programma’s

 WDO Delta kent een Watervisie 2030

 Financieel kader Begrotingsbrief noodzaakt tot ombuigingen in 
de voorliggende begroting

 Voorstel DB: in toekomst integrale afwegingsmoment(en) over 
nieuw beleid met financiële consequenties

 En ja, vanwege Corona relatief veel onzekerheid 



Missie en doelen van WDODelta 



Vertrekpunt voor de begroting 2021-2024



Gerealiseerde ombuigingen in de begroting 

Geen onder uitputting op budgetten goederen & diensten 2,2 mln. meer geraamd 
door budgetten hiervoor zo verantwoord mogelijk te verlagen. 



Geactualiseerd Financieel kader begroting 2021-2024



- Aandeel kapitaallasten in begroting WDODelta zal blijven stijgen komende jaren.

- Hierdoor neemt flexibiliteit in de begroting verder af en schuiven we relatief veel 
kosten door naar de toekomst.

- Overweging voor WDODelta: matigen groei kapitaallasten door het nemen van 
maatregelen die resulteren in het minder activeren van kosten en het dekken van 
die kosten via de exploitatie (komt terug in begrotingsbrief 2022). Gunstig voor 
schuldpositie en resulteert in minder rentelasten.

Ontwikkeling kostensoorten in de begroting 2021-2024



Inkomsten WDODelta in 2021



Uitgaven WDODelta in 2021





Te betalen waterschapsbelastingen in 2021



Het AB wordt voorgesteld het volgende te besluiten:

A.  Tweede bestuursrapportage 2020

1. Kennisnemen van de inhoud van tweede bestuursrapportage 2020

2. Kredieten afsluiten conform de bijgaande opgave

3. Kennis nemen van de gereed gemelde kredieten.

 

B. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

4. Kennisnemen van de aankondiging dat de begrotingsbrief 2022 een voorstel bevat om te komen tot een integrale afweging van nieuw 

beleid met financiële consequenties  

5. De actualisatie van het financieel kader 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vaststellen

6. Kennisnemen van de geactualiseerde ombuigingstaakstelling uit de begrotingsbrief 2021 en instemmen met de voorgestelde invulling 

hiervan voor het jaar 2021. 

7. Instemmen met het opnemen van een stelpost in de begroting voor de te realiseren ombuigingen in de jaren 2022-2024, met de afspraak 

dat voor de invulling hiervan in de begrotingsbrief 2022 voorstellen zullen volgen.

8. De begroting 2021 vaststellen; incl. de daarin gehanteerde tarieven (conform het scenario waarin door inzet van de egalisatiereserves 

tariefstijgingen worden afgevlakt).);

9. Een bijgestelde renteprognose hanteren van 1,1% in 2021, 1,4% in 2022, 1,8% in 2023 en 2,2% in 2024 en deze reeks jaarlijks 

actualiseren. 

10.De kosten van het programma Maatschappij en organisatie op basis van de verhouding van de kosten per taak verdelen; 

watersysteemheffing 62,9% en zuiveringsbeheer 37,1%;

11.De mijlpalenlijst van de geplande start en ingebruikname projecten in 2021 vaststellen;

12.De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2020-2022 vaststellen.

Besluitvorming



Vragen over de begroting 2021 en 
de meerjarenraming 2022-2024?
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