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Deze bestuursrapportage richt zich op:

Onderdeel bestuursrapportage Bevat:

Voortgang maatregelen 2018 Invloed van maatregelen 2017 op uitvoerbaarheid 
programmering 2018

Sturing op de voortgang v/d maatregelen in 2018.

Voortgang investeringen, zonder 
herrekening van het 
kapitaallastenkader

Effecten van de jaarrekening 2017 (bijv. kapitaallasten)

Analyse van oorzaken grote afwijkingen van 
(voorgenomen) investeringen en sturing (o.a. via 
motie fractie Bedrijven)

Analyse financiële afwijkingen Analyse op basis van jaarstukken 2017; waarbij grote 
verschillen worden onderbouwd

Inzicht in budgetsturing op basis van historie

Actualisatie via reeds bekende gegevens met een 
belangrijke invloed (bijv. wijzigen sociale premies)

Batenanalyse Op basis van meest actuele gegevens eenheden GBLT 
(april 2018)

Volgens de door het dagelijks bestuur vastgestelde planning – en controlcyclus zijn 
er de volgende onderdelen.





Voortgang maatregelen jaarrekening 2017  (JR)
Betreft (JR 2017) Veiligheid Systeem Keten M&O

Maatregelen groen 15 12 14 21

Maatregelen oranje 0 5 6 3

Maatregelen rood 2 3 2 1

Vervolg actie in 2018 nodig 2 8 8 3

Opgenomen in begroting 2018 1 6 6 1

Wordt afgerond (groen) 1 8 8 2

Invloed op doelbereiking 2018
(verdringing)

Nee Nee Nee Nee

Maatregelen die in 2017 niet gereed zijn gekomen, zijn opgenomen in de programmering 2018, als 
het nodig was om hiervoor de inzet van middelen en personeel te reserveren. De maatregelen 
2017 vormen geen oorzaak voor eventueel achterblijvende doelbereiking in 2018 (navolgende 
sheet).





Sturing op gemelde afwijkingen bij maatregelen 2018

Van de vier afwijkingen die hiervoor zijn gemeld, is er een reeds 
gecommuniceerd en is er twee het gevolg van externe oorzaken. 
Een maatregel is nu qua sturing aan de orde:

Maatregel Toelichting (sturing)
Vaststellen beleid beheer en onderhoud stedelijk gebied, starten 
met de invulling, waaronder de overdracht van beheer en 
onderhoud in 20 systemen stedelijk water in Fluvius-gebied 
afgerond voor medio 2018. 

In de loop van 2018 zal u een bestuursvoorstel worden aangeboden 
waarin vervolgmaatregelen ten aanzien van de overdracht van het 
beheer en onderhoud van stedelijk water worden voorgesteld. 



Lopende investeringen

Label/programma 1 Waterveiligheid 2 Watersysteem 3 Waterketen 4 Maatschappij en Organisatie Totaal

Conform kredietbesluit realiseren 14 72 34 11 131

Mogelijk niet conform kredietbesluit realiseren 2 4 1 0 7

Niet conform kredietbesluit realiseren 1 7 1 0 9

Totaal 17 83 36 11 147

 Kernboodschap: beperkt 
aantal afwijkingen; 90% 
loopt goed.

 Voor twee kredieten 
bijstelling van de bruto 
omvang nodig (voorstel)

Van de 16 afwijkingen die hier gemeld zijn, zijn er vier reeds gecommuniceerd en zijn er zes het gevolg van externe oorzaken.  Voor 
zes investeringen worden er maatregelen genomen om bij te sturen.



Project Vraagstuk
1. Voorbereiding aanpassing Breebroeksleiding Vooruitlopend op de realisatiefase wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd 

in de planuitwerking-fase (bijv. MER studie). Hiermee wordt bewerkstelligd dat 
de vergunningenprocedure ten aanzien van deze projecten tijdig kan starten en 
worden vertragingsrisico`s bij de uitvoerig beperkt. De kosten van deze 
maatregelen worden opgevangen binnen de post onvoorzien van het reeds 
vrijgegeven krediet. Naar verwachting zullen er zich bij de afronding van de 
voorbereidingsprojecten geen verdere risico`s voordoen, waardoor het 
lopende krediet via de begroting 2019 kan worden aangepast (vrijval post 
onvoorzien). 

2. Voorbereiding aanpassing waterlichaam Marswetering

3. Voorbereiden aanpassing waterlichaam Zandwetering 
Olst midden en Wijhe

4. Planvoorbereiding waterbergingen Raalte Staphorst

Uit haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het aantal potentiele locaties voor 
waterberging in eerste instantie beperkt blijft tot één locatie bij Den 
Aalerdinck. Er zal worden onderzocht of er nog meer mogelijke locaties zijn om 
effectief een waterberging te realiseren. 

5. Renovatie tussengemaal RWZI Deventer

Bij het in gebruik nemen van de onderdelen van de zuivering waaraan 
onderhoud is gepleegd, bleek dat een aantal schuiven niet voldeed. De via het 
bestek gevraagde constructie is niet geschikt voor de gevraagde toepassing. De 
oorzaak van dit probleem is onder meer herleid tot het niet goed interpreteren 
van de beschikbare constructietekeningen door WDODelta. Voor het doorgaan 
van het zuiveringsproces was het noodzakelijk om de tijdelijke pomp langer in 
werking te laten. De overschrijding bestaat vrijwel geheel uit de kosten voor de 
tijdelijke pomp. 

Sturing op gemelde afwijkingen op lopende investeringen



Sturing naar aanleiding van noemenswaardige claims

Project Vraagstuk

6. Ruimte voor de Rivier Zwolle (maatregel 2018)

De werkzaamheden (dijkverlegging en uiterwaarden vergraving) zijn afgerond. 
Conform de actuele begroting wordt er naar gestreefd om het project in 2018 
financieel/juridisch af te ronden (finale kwijting tussen Programmadirectie RvdR 
en WDODelta). Als gevolg van nog openstaande claims, is finale kwijting op dit 
moment echter niet mogelijk. Er kan geen goede voorspelling worden gedaan 
over de termijn waarop die claims af worden gedaan. De aannemer vordert nog 
een substantieel bedrag, dat volgens de actuele voortgangsinformatie tussen 
PDR/WDOD geheel door oorzaken van buitenaf zijn ontstaan (exogeen). 
Uitsluitsel over deze risico`s kan echter pas definitief worden verschaft, wanneer 
tot overeenstemming met de aannemer is gekomen. 

Wateraanvoerplan Luttenberg

De rechtsvoorgangers van WDODelta en Vitens hebben in 2002 afspraken 
gemaakt over het uitvoeren van het watervoorzieningsplan Luttenberg. Vitens 
heeft aan het waterschap een financiële bijdrage (€ 998.316) geleverd voor de 
uitvoering van het plan. Het doel van deze bijdrage kan worden ‘toegeschreven’ 
aan het opheffen van droogteschade als gevolg van de drinkwaterwinning 
Nijverdal, voor zowel landbouw als natuur. Vitens is volgens afspraak in 2005 
gestopt met het financieel compenseren van gebruikers in het gebied. Voorlopige 
resultaten van het ACSG (Advies Commissie Schade Grondwaterwinning) geven 
aan, dat er in de huidige situatie nog sprake is van droogteschade als gevolg van 
de drinkwaterwinning. Vitens stelt, dat de afspraken uit de overeenkomst niet 
zijn nagekomen door WDODelta. Hierop eist Vitens nu een groot deel van de 
financiële bijdrage terug. Vooruitlopend op het resultaat van de onderhandeling 
met Vitens, wordt in de begroting geen voorziening opgenomen. 



 



Sturing op afwijkingen in de cashflow bij lopende investeringen

1. Waterveiligheid Klepkering Kampen Midden Stenendijk Hasselt

Project wordt in 2018 opgestart en is 
complex vanwege de gecombineerde 
weg- en brugfunctie. In 2018 vindt de 
planuitwerking plaats in samenspraak 
met de gemeente. Uitvoering wordt in 
2019 voorzien. Het krediet voor de 
planuitwerking wordt dit jaar nog 
aangevraagd. Omdat er nog geen 
krediet is, kan er vooralsnog geen 
cashflowprognose worden afgegeven. In 
de volgende Bestuursrapportage zal dit 
waarschijnlijk een ander beeld geven.

Er is voorjaar 2018 opnieuw een subsidie 
aangevraagd (in 2017 is de aanvraag niet 
gehonoreerd). Uitsluitsel over toekenning 
daarvan wordt in juli 2018 verwacht. 
Aansluitend wordt een besluit genomen: dit 
jaar nog uitvoeren als apart project, òf evt. 
samenloop binnen het team van de HWBP-
dijkversterking Stenendijk. In de volgende 
Bestuursrapportage kan het beeld dus anders 
zijn. 



Sturing op afwijkingen in de cashflow bij lopende investeringen
2. Watersysteem Water Op Maat projecten (o.a. 

Marswetering fase 2 en Oude Diep)
Voorbereiding realisatie gemalen

Het zoeken naar een gedragen 
oplossing/ontwerp kost meer tijd dan 
voorzien. Ook juridische trajecten 
(vergunningen/bestemmingsplannen) 
nemen steeds meer doorlooptijd in 
beslag, door een toenemend zakelijkere 
opstelling tussen overheden onderling. 
We zetten actie op versnelling in de 
realisatiefase en bij toekomstige 
voorbereidingsprojecten wordt met 
bovengenoemde ontwikkelingen 
rekening gehouden. 

Aannemers hebben volle portefeuilles, en 
ervaren een personeels- en 
(bouw)grondstoffentekort. Het is een aantal 
malen voorgekomen dat bij inschrijvingen 
slechts een aannemer overbleef. Het is ook al 
een aantal malen voorgekomen dat een 
aannemer meldde te vertragen vanwege een 
tekort aan heipalen. Beton moet nu ruim een 
maand van tevoren worden besteld. Er is ook 
een effect op de prijzen te verwachten. 
Hierdoor lopen we vertraging op in projecten. 
We proberen langdurige relaties op te 
bouwen (middels raamcontracten), zodat we 
hoger op de prioriteitenlijst van de 
aannemers denken te komen. 

De programma’s Waterketen en Management en Organisatie kennen geen grote afwijkingen op de cashflow.





Financiële analyse 2018

Betreft Begroot Afwijkingen (indicatief) 

Goederen en diensten 43,6 mln. +2,1 mln. (voordeel)

Personeel 38,7 mln. +1,4 mln. (voordeel)

Kapitaal 31,6 mln. -0,4 mln. (nadeel)

Totaal 113,9 mln. +3,1 mln. (voordeel)

 De financiële resultaten uit de jaarrekening 2017 zijn doorvertaald naar 2018 en 
volgende jaren. De resultaten voor Goederen en Diensten, Personeel en 
Kapitaallasten die in 2018 te verwachten zijn, zijn hieronder weergegeven.

 Personele lasten zijn berekend op basis van feitelijke salarisbetalingen en 
vergoedingen t/m april; dit zonder de invloed van de nieuw af te sluiten cao. Deze 
werkt hier in de toekomst verhogend op.

 De Kapitaallasten zijn berekend op basis van het financieel resultaat uit de 
jaarrekening 2017 en de actuele renteverwachting.

 Voor Goederen en Diensten zijn de verminderde bestedingen in 2017 ook in 2018 
voorzien, hiermee is bij de begroting 2018 al rekening gehouden. 



Financiële analyse per programma
Programma Goederen en Diensten Personeelslasten Kapitaallasten Totaal

Waterveiligheid 0,2 mln. 0,0 mln.  0,0 mln. 0,2 mln.

Watersysteem 1,4 mln. 0,7 mln. -0,5 mln. 1,6 mln.

Waterketen 0,1 mln. 0,3 mln. -0,2 mln. 0,2 mln.

M&O 0,4 mln. 0,4 mln.  0,3 mln. 1,1 mln.

Totaal 2,1 mln. 1,4 mln. -0,4 mln. 3,1 mln.

Deze financiële wijzigingen per programma voor 2018 geven geen aanleiding om uw 
algemeen bestuur een begrotingswijziging aan te bieden.



Toelichting financiële analyse
Goederen en Diensten

Ondanks dat er voor Goederen en Diensten in de begroting 2018 een op 2017 gebaseerd budget is opgenomen, 
verwachten wij 2,1 mln over te houden eind 2018. Dit is te verklaren uit incidentele meevallers: 0,6 mln. inkomsten 
m.b.t. overdracht Zedemuden, 0,7 mln. omzetbelasting over voorgaande jaren en 0,8 mln. overige voordelen. Er is 
naar verwachting dus niet langer sprake van structurele ruimte in de begroting voor Goederen en Diensten.

Personeel 

Op basis van de betalingen in januari – april 2018 wordt er eind 2018 een resultaat verwacht van 1,4 mln. Deze 
afwijking op de begrote kosten wordt veroorzaakt door het (nog) niet overeenkomen van een nieuwe CAO (2,5% 
begroot in 2018) en door het bestaan van vacatures. Het nog niet doorgaan van de CAO leidt tot een voordeel van 
0,9 mln. Vacatureruimte - implementatiekosten AVG leidt per saldo tot een voordeel van 0,5 mln.

Onzekerheid:

Als er bijvoorbeeld wordt uitgegaan van 3% salarisverhoging per 1 januari 2018 en een eenmalige uitkering voor 
2017, zullen de kosten circa 1,6 mln extra zijn. Per saldo is het resultaat dan licht negatief. Structureel is er dan 
sprake van een klein nadeel (0,5%, door meer cao) van ca. -0,2 mln. 

Kapitaallasten

Het verwachte nadeel van -0,4 mln is gebaseerd op een verfijnde renteberekening en vooral de nacalculatie van 
de afschrijvingen.



Financiële Onzekerheden

Ten aanzien van de onderstaande, door het bestuur vastgestelde 
beleidsdoelstellingen, is er besloten om aan het werk te gaan met IBOOM 
en stedelijk water. Deze zijn echter nog niet voldoende uitgewerkt om ze u 
in definitieve vorm, inclusief de financiële consequenties, voor te leggen. 

• IBOOM: het (richtinggevende) beleid ten aanzien van IBOOM is 
vastgesteld. In de aankomende jaren wordt hier invulling aan gegeven, 
waarbij nader inzicht zal ontstaan t.a.v. de financiële gevolgen van dit 
beleid. 

• De overdracht van stedelijk water is qua planning en gevolgen voor de 
financiën nog niet voldoende in beeld om te leiden tot 
bestuursvoorstellen.



Conclusies financiële analyse

 De verwachte resultaten tonen het beeld dat de begroting op reële cijfers is 
gebaseerd. De analyse voor Goederen en Diensten leidt niet tot structurele 
bijstelling van de begroting.

 Het lastenverloop m.b.t. het personeel in 2018 en verder is onzeker (CAO).

 Nacalculatie van de kapitaallasten laat zien dat investeringen eerder gereed 
zijn gekomen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de 
begroting was rekening gehouden met een verminderd bedrag aan uitgaven 
investeringen die gereed zouden komen.

 De financiële analyse onderbouwt het vertrouwen, dat de doelen die wij ons 
hebben gesteld, bereikt worden.



Belastingopbrengsten - watersysteem
Betreft Begroot / Jaarrekening 

2017
Verwacht (GBLT) Saldo

Watersysteembeheer

Belastingopbrengst huidig jaar 68,1 mln. 68,3 mln.  0,2 mln.

Belastingopbrengst voorgaande 
jaren

  0,6 mln.   0,6 mln.  0,0 mln.

Kwijtschelding  -1,2 mln.  -1,3 mln. -0,1 mln.

Kwijtschelding voorgaande 
jaren.

 -0,2 mln.  -0,2 mln.  0,0 mln.

Totaal 67,3 mln. 67,4 mln.  0,1 mln.

Betreft Begroot / Jaarrekening 
2017

Verwacht (GBLT) Saldo

Oninbaarheid -0,9 mln. -0,9 mln. 0,0 mln.



Belastingopbrengsten - zuiveringsheffing
Betreft Begroot / Jaarrekening 

2017
Verwacht (GBLT) Saldo

Waterketenbeheer

Belastingopbrengst huidig jaar 43,5 mln.  42,9 mln. -0,6 mln.

Belastingopbrengst voorgaande 
jaren

  0,3 mln.   0,3 mln.  0,0 mln.

Kwijtschelding  -1,3 mln.  -1,3 mln.  0,0 mln.

Kwijtschelding voorgaande 
jaren

 -0,3 mln.  -0,3 mln.  0,0 mln.

Totaal 42,2 mln.  41,6 mln. -0,6 mln.

Er worden minder belastingopbrengsten verwacht, als gevolg van een lager verwacht 
aantal vervuilingseenheden in 2018. Dit betreft vrijwel geheel de categorie 
Meetbedrijven. Bij het stellen van de tarieven 2019 zal met het lager aantal 
vervuilingseenheden worden gerekend. 
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