
VOORSTEL AB CATEGORIE:  Bespreekstuk

DATUM DB VERGADERING : 5 juni 2018
DATUM AB VERGADERING : 26 juni 2018
PORTEFEUILLEHOUDER : K.H. Odink    
REGISTRATIENUMMER : -
OPSTELLER : Marcel Schuurman / Christiaan Theuvenet, tel. +3188233 -1825/1565

ONDERWERP
Bestuursrapportage 2018-1

VOORSTEL
- Kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2018.

- Besluiten tot het verhogen van de kredieten: 
a) “renovatie tussengemaal RWZI Deventer” van €70.000 naar €175.000
b) “voorbereiding brongebied Oude Diep” van €319.000 naar €361.000

- Besluiten tot het afsluiten van de kredieten conform de bijgaande opgave en kennis te nemen 
van de gereed gemelde kredieten.

- In te stemmen met het streven om de voortgang van de investeringsvoornemens te 
rapporteren op basis van mijlpalen en de wens uit te spreken om de kapitaallastenraming te 
baseren op de gemiddelde verwachte bestedingen.

SAMENVATTING
De bestuursrapportage 2018-1 wordt u in de vorm van een presentatie aangeboden (conform 
ingekomen stukken AB 17 april). Daarmee wordt de toegankelijkheid van de rapportage vergroot en 
wordt meer focus gelegd op de bestuurlijke relevantie van de gemelde afwijkingen. Ook is de 
volledigheid van de beleidsinhoudelijk en financiële afwijkingenanalyse verbeterd, door de verbinding 
te zoeken met de uitkomsten van de jaarstukken 2017. Bestuurlijke besluiten worden u separaat 
voorgelegd via het onderhavige bestuursvoorstel.

De bestuursrapportage biedt het inzicht, dat de financiële en beleidsinhoudelijk voortgang in het 
boekjaar 2017 niet leidt tot een actualisatie van de begroting 2018. De maatregelen die in 2017 niet 
gereed zijn gekomen zijn grotendeels ge(her)programmeerd in 2018 en het saldo van financiële 
afwijkingen bestaat vrijwel uitsluitend uit incidentele afwijkingen. Ten aanzien van de investeringen 
blijkt dat de meerderheid van de investeringen op schema loopt en dat de kasstroom ten aanzien van 
de grote investeringen per saldo beperkt afwijkt van de begroting. Daarmee ontstaat het beeld dat er 
in 2018 een hogere kasstroom gerealiseerd zal worden dan in 2017. 
Er wordt in totaal een financieel voordeel van €2,6 mln. verwacht in 2018. Een voordeel dat met 
onzekerheden is omgeven, gezien het uitblijven van afspraken over de cao en bijv. uitstaande claims.

U wordt gevraagd in te stemmen met het verhogen van de kredieten: renovatie tussengemaal RWZI 
Deventer en voorbereiding brongebied Oude Diep, waarvan de bestedingen de maximale 
overschrijdingsruimte te boven gaan. Oorzaken van de meerkosten zijn de wens om tegemoet te 
komen aan bezwaren van inwoners van het gebied en onvoorzien meerwerk.

Ook wordt u gevraagd om kredieten af te sluiten, conform de besluitvorming bij de voorgaande 
bestuursrapportages.

Tot slot nodigen wij u uit, om het gesprek aan te gaan over de wijze waarop de voorgang van 
investeringsvoornemens wordt gerapporteerd. Als vertrekpunt voor het gesprek, hebben wij ons 
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beraden op de kwaliteit van de huidige methode om afwijkingen t.a.v. investeringsvoornemens in 
beeld te brengen (kasstromen). Sturing op basis van mijlpalen wordt door ons gezien als een 
verbetering van de bestaande werkwijze.  

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
De verzochte kredietmutaties worden via dit voorstel uitgebreid van achtergrondinformatie voorzien. Er 
wordt hiermee invulling gegeven aan de wens zoals geuit in uw Algemeen Bestuur. Via de inbreng van 
partijen bij de tweede bestuursrapportage 2017 is de wens kenbaar gemaakt, om meer toelichting te 
verschaffen ten aanzien van kredieten waarvan de bestedingen (naar verwachting) hoger liggen dan 
de maximale overschrijdingsruimte.

Tijdens de behandeling van de tweede bestuursrapportage 2017 heeft uw Algemeen Bestuur een 
motie vastgesteld waarin wordt verzocht, om de voortgang van de begrote investeringsvoornemens te 
monitoren via het rapporteren van afwijkingen inzake de verwachte bestedingen per krediet voor het 
lopende boekjaar (motie Fractie Bedrijven). We hebben in de onderhavige bestuursrapportage 
invulling gegeven aan deze motie en ons beraden op de mogelijkheden, om het rapporteren van 
afwijkingen eenvoudiger (bijv. minder cijfermatig) te maken.

OMGEVING EN PARTNERS
-

FINANCIËN
De verzochte kredietmutaties leiden tot een (beperkte) stijging van de kapitaallasten (€10.000). De 
invloed van deze stijging is in de begrotingsbrief 2019 opgenomen en zal u ter vaststelling worden 
aangeboden via de begroting 2019. Overige voorstellen kennen geen financiële gevolgen. 

Via de juli vergadering zal uw Algemeen Bestuur worden verzocht het krediet te verhogen m.b.t. het 
baggeren van het Linthorst Homan kanaal – Middelraai 201. Deze kredietverhoging is niet in dit 
voorstel opgenomen. De potentiele financiële gevolgen zullen in geval van een positief besluit worden 
opgenomen in de begroting 2019. 

De bestuursrapportage (PowerPoint bijlage bij dit bestuursvoorstel) toont een verwacht saldo van 
financiële afwijkingen van in totaal 2,6 mln. positief in 2018. Dit voordelig saldo bestaat uit een nadeel 
ten aanzien van de belastinginkomsten (-0,5 mln.) veroorzaakt door een lager aantal opgelegde 
vervuilingseenheden. Aan de uitgavenzijde van de begroting treedt naar verwachting een voordeel op 
van 3,1 mln., voornamelijk als gevolg van het incidenteel financieel effect Rijksbijdrage Zedemuden 
(ter dekking van uitgaven in navolgende jaren) en het terugvorderen van BTW uit voorgaande jaren. 
Ook het nog niet zeker zijn van het moment waarop overeenstemming over een nieuwe cao wordt 
bereikt leidt voorlopig nog tot een financieel voordeel.

RISICO’S
-
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TOELICHTING

Kredietmutaties

Renovatie tussengemaal RWZI Deventer

Medio 2017 is gestart met het onderhoud van het tussengemaal RWZI Deventer. Doel van het project 
is om levensduur verlengend onderhoud te plegen, waarbij het zuiveringsproces doorgaat. Om dit te 
realiseren is gebruik gemaakt van (o.a.) een tijdelijke pomp. 

Bij het in gebruik nemen van de onderdelen van de zuivering waaraan onderhoud is gepleegd, bleek 
dat een aantal schuiven niet voldeed. Herstel heeft geruime tijd in beslag genomen, waarbij langer van 
de tijdelijke pomp gebruik is gemaakt (dan begroot). De financiële overschrijding die hiermee is 
ontstaan, had zo spoedig mogelijk (ter kennisneming) aan het AB voorgelegd moeten worden. Dit is 
abusievelijk niet gebeurd.   

Op dit moment is het project nog niet afgerond. Er zijn inmiddels nieuwe schuiven geïnstalleerd, maar 
deze vertonen lekkage. In juli zullen verdere verbetermaatregelen worden genomen.  

Voorbereiding brongebied Oude Diep

Aanleiding voor dit project vormt de noodoproep afkomstig van de inwoners van het brongebied, die in 
2014 de gevolgen van extreme neerslag hebben ondervonden. Naar aanleiding van dit incident is 
besloten om te verkennen of de watersysteeminrichting van het gebied aan de normen voldoet en 
welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om herhaling te voorkomen. 

Ten behoeve van het project heeft het waterschap marktpartijen benaderd om het geschetste 
vraagstuk te verkennen en tot een onderwerp projectplan te komen. Daarbij zijn de benodigde 
werkzaamheden beschreven en op uren gezet. Conform de toenmalig gebruikelijke werkwijze is er 
geen stelpost onvoorzien begroot.  

In de eindfase van het voorbereidingsproject zijn de mogelijke maatregelen aan het gebied 
gepresenteerd. Bij bespreking van de maatregelen bleken deze voor de agrarische sector niet 
acceptabel. Er is naar aanleiding van deze bespreking besloten, om verdere alternatieven te 
onderzoeken buiten de scope van de originele opdracht. Ter compensatie van de hogere kosten is 
besloten om een deel van de uitbestede werkzaamheden in eigen regie te nemen (via inzet van bijv. 
de gebied coördinatoren). Het was de verwachting dat de urenbesteding van externe partners hierdoor 
binnen de MOR opgevangen kon worden. Dit is echter niet gelukt. 

Wij zagen ons genoodzaakt om de handelingsruimte (MOR) ten volste te benutten, ingegeven door de 
gevolgen van eventuele stagnatie van het voorbereidingsproces. Naast de urgentie van het verzoek 
van het gebied, speelt mee dat er een substantiële subsidie is ontvangen van de provincie. Deze 
subsidie kent als een van de voorwaarden dat tijdig met de realisatie wordt begonnen. 

Het projectplan is dinsdag 15 mei jl door het algemeen bestuur vastgesteld. Dit betekent dat de 
voorbereidingsfase is afgerond. 

Besluiten tot het afsluiten van de kredieten

Zoals te doen gebruikelijk wordt uw bestuur gevraagd om kredieten, waarop geen betalingen meer 
worden verwacht, af te sluiten. Een lijst van deze kredieten treft u in de bijlage bij dit voorstel. Via dit 
besluit wordt het DB decharge verleend van haar verplichtingen m.b.t. het rapporteren van de 
projectvoortgang (in navolgende bestuursrapportages).
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Het doel van de af te sluiten projecten is gerealiseerd binnen de (actuele) kaders van het 
kredietvoorstel. Wel wordt ten aanzien van het volgende project gebruik gemaakt van de Maximale 
Overschrijdingsruimte:

Project Krediet (bruto) MOR bedrage MOR % Gemeld in
Voorbereiden verbetering 
watersysteem Nijeveen Kolderveen

515.000,00 -37.100 7% 2017-1

Deze overschrijding is gemeld in het bijlagenboek bij de bestuursrapportage (2018-1) 

Ook wordt in de bijlage opgave gedaan van projecten die gereed worden gemeld. Ten aanzien van 
deze projecten is het te realiseren object in gebruik genomen. Het doel van het project is daarmee 
gerealiseerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat er zich ten aanzien van deze projecten geen 
nieuwe afwijkingen meer voor zullen doen.  

Investeringsvoornemens monitoren mijlpalen

Tegelijk met het opstellen van de bestuursrapportage, hebben wij ons beraden op de mogelijkheden 
om een zo accuraat mogelijk beeld op de realisatie van de investeringsvoornemens te verschaffen. In 
de bestuursrapportage wordt de voortgang van de investeringsvoornemens gepresenteerd, op de 
wijze zoals het AB hiertoe heeft verzocht via de motie “fractie bedrijven”. Hiertoe zijn verwachte 
afwijkingen in kaart gebracht ten aanzien van de begrote kasstomen / bestedingen per investering.   

Wij concluderen, dat er aanleiding bestaat om de via motie voorgestelde wijze van rapporteren door te 
ontwikkelen. Kasstromen wordt door ons gezien als een afgeleide/indicator voor de voortgang, maar 
niet als een eenheid om (cijfermatig) over te rapporteren. Dit is erin gelegen dat de voortgang van 
kasstromen geen directe relatie heeft met de voortgang van een project, de uitputting van het 
verstrekte krediet en daarmee de doelbereiking. 

Zo leidt het conservatief begroten van de benodigde kredietruimte (substantiële omvang van de post 
onvoorzien per krediet) per definitie tot het realiseren van minder bestedingen. Het herhaaldelijk 
rapporteren van “goedkopere investeringen” is dan niet terecht. Ook komt het geregeld voor, dat 
betalingen de jaargrens overschrijden, maar dat er geen sprake is van vertraging ten aanzien van het 
moment waarom investeringen gereed worden gemeld. Daarnaast blijkt het in de praktijk lastig om 
voorafgaand aan een boekjaar een exacte inschatting te maken van het bestedingspatroon.

Wij vinden het van groot belang om eenduidige (stuur)informatie te hanteren, waarmee inzicht wordt 
verschaft in het verwachte moment waarop prestaties worden geleverd en welke de basis vormt voor 
een goede prognose van de kapitaallasten. Wij stellen u daarom voor om, eventueel via een 
gefaseerde implementatie: 

- De voortgang van de investeringsvoornemens te rapporteren op basis van mijlpalen. Er wordt 
naar gestreefd om een eerste versie van een voortgangsoverzicht te verstrekken bij de 
tweede bestuursrapportage 2018 en om in de begroting 2019 een lijst van mijlpalen op te 
nemen.

- De wens uit te spreken om de kapitaallastenraming te baseren op de gemiddelde verwachte 
bestedingen (per investering). Een benadering die lijkt op de “P50 methodiek” zoals gebruikt 
binnen het HWBP-programma. Er wordt voor het geheel van de investeringen een stelpost 
begroot ter dekking van investeringen die hoger uitvallen. Om deze wijze haalbaar te maken 
qua bestuurlijke lastendruk, zal een aanpassing van het mandaatbesluit worden gevraagd.
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Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk

Bijlagen: 
1. Bijlage af te sluiten kredieten / gereed gemelde krediet
2. Presentatie bestuursrapportage 2018-1
3. Bijlagenboek bestuursrapportage 2018-1


