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Zienswijze actualisatie begroting 2018 en ontwerp begroting 2019

Geacht bestuur,

Het Dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 6 maart 2018 de Actualisatie Begroting 2018 en
Ontwerp Begroting 2019 besproken en deze zienswijze opgesteld.
Het Algemeen Bestuur van WDODelta zal de begrotingen in de vergadering van 17 april 2018
bespreken. Omdat de zienswijzetermijn eindigt voor deze datum, sturen wij u deze zienswijze toe
onder voorbehoud van instemming door het Algemeen Bestuur.

Het Bestuur is blij met de conclusie van de evaluatiecommissie HWH 2.0 dat de overgang naar een
nieuw HWH goed is uitgevoerd. De vaste organisatie zelf is veel kleiner geworden en het
vertrouwen van de waterschappen in het Waterschapshuis is heel duidelijk gestegen.
Ook zijn de waterschappen zich bewust geworden van de absolute noodzaak om samen te werken
op het gebied van digitalisering.

Dit betekent niet dat nu de wil er is, het werk ook automatisch wordt uitgevoerd en we over kunnen
gaan tot de orde van de dag.
Nee, er moet heel veel gebeuren en het recent opgeleverde koersplan “Wijzer naar 2020" geeft
goede adviezen om de noodzakelijke veranderingen op te kunnen pakken en uit te kunnen voeren.
Daarbij is het zeer belangrijk dat de waterschappen de middelen (geld en capaciteit) leveren voor
het vele werk dat moet worden gedaan.

We zien in de begrotingen 2018 en 2019 dat Het Waterschapshuis voorzieningen heeft opgenomen
om de nog benodigde interne kwaliteitsverbeteringen tot stand te kunnen brengen.
Bij de uitvoering van haar taken is HWH wel sterk afhankelijk van de capaciteit die de
waterschappen kunnen leveren.
ln 2017 is gebleken dat HWH activiteiten niet heeft kunnen uitvoeren omdat de waterschappen
onvoldoende capaciteit konden leveren. Uit de begrotingen 2018 en 2019 blijkt dat HWH en de
waterschappen, als het gaat om het aantal uit te voeren activiteiten, opnieuw een hoog
ambitieniveau hebben.
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Mede gezien de krapte op de arbeidsmarkt, zal het beschikbaar stellen van de capaciteit door de
waterschappen de komende jaren naar verwachting een uitdaging blijven. Een continue afstemming
hierover tussen HWH en de waterschappen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau is dan ook zeer
belangrijk.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
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